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7. Ordem do dia:
- Requerimento n.0 177/74, do Sen. Vasconcelos Torres. Adiado por !alta de

quorum
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- Requerimento n. 0 181;74, do Sen. Petrônio Portella. Adiado por falta de
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155.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 16 de setembro de 1974
PRESIDiNCIA DO SR. RUY SANTOS
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José ·Lindoso - José Este>·es
- Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre
Costa - Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Wilson Gonçalves - Luís
de Barros - Jessé Freire - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Arnon
de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Maciel Lourival Baptista - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Amaral Peixoto
- Paulo Torres - Benj·amim Farah - Gustavo Capanema - Osires
Teixeira - Fernando Corrêa - Saldanha Derzi - Celso Ramos - Daniel
Krieger - Guido Mondin - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - A lista de presença acusa o comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:
-

N.o 280174 (n.0 441/74, na origem), de 13 do corrente, referent.e ao Projeto de
Lei da. Câmara n.o 93, de 1974 (n.o 2 .122-B/74, na Casa de origem), que altera.
o Quadro de Pessoal cl.a Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e dá outras providências. (Projeto que se transformou na. Lei
n. 0 6 .103, de 13 de setembro de 1974);

- N,o 281174 (n. 0 442/74, na origem), de 13 do corrente, referente 8JO Projeto
de Lei da. Câmara n. 0 96, de 1974 (n.o 2. 077-B/74, na Casa de origem), que
fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Ativida,des de Apoio
Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atividades de Nível Superior, Outras Atlvidades de Nível
Médio e Direção e Assistência l:n!t.ermediárias, do Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região e dá outras
providências. (Projeto que se transformou na Lei n.0 6 .104, de 13 de setem•bro de 1974.)
-

N.o 282/74 (n,0 443/74, na origem), de 13 do corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara. n. 0 102, de 1974 (n.o 2 .123-B/74, na Casa de origem), que
altera o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da Sétima Região e cl.á outras providências. (Projeto que se transformou na.
Lei n. 0 6 .105, de 13 de setembro de 1974).

-2-

PARECERES
PARECER
N. 429, de 1974
0

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n.0 73, de 1974 (n.0 2.026-B, de 1974, na Câmara dos Deputados),
que "retiflca, sem ônus, a Lei n.0 5.964, de lO de dezembro de 1973, que
estima a Receita e tixa a Despesa da. União para o exercício financeiro
da 1974".
Relator: Sr. Italívlo Coelho
Trata-se de projeto· de lei de autoria da Comissão de FiScalização Financeira e Tomada de Contas da Câmara dos Deputados, que retifica, sem ânus,
a Lei n.0 5.964, de 10 de dezembro de 1973, que estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercicio financeiro de 1974.
Cabe oa esta Comissão o exame da proposição sob o aspecto constitucional
e jurídico, uma \"ez que, na Câmara dos Deputados, foi apreciada somente pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas.
O projeto visa a sanar as incorreções constatadas na publicação dos Adendos
da Lei de Meios, referente ao exercício financeiro de 1974, por terem havido
erros no nome das entidades contempladas com subvenções e algumas destas
instituições foram relacionadas fora de seus respectivos Municípios.
O exame do mérito caberá privativamente à douta Comissão de Finanças.
!Letra c do § único do art. 108, combinado com o n.0 2 da letra b do item Ill do
art. 100 do Regimento Interno do Senado Federal.)
Sob o aspecto constitucional e jurídico, não vemos óbice à aprovação do
projeto, visto que a retiflcação proposta não acarreta ânus aos cofres públicos.
No que diz respeito à iniciat.iva, a douta Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de COntas da Câmara dos Deputados exerceu-a dentro dos dispositivos legais pertinentes ao assunto.
Ante as razões apresentadas, opinamos pela constitucionalidade e juridicidade
do Projeto de Lei doa Câmara n. 0 73, de 1974.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1974. - Daniel Krleger, Presidente Italívio Coelho, Relator - Eurico Rezende - Wilson Gonçalves - Carlos Llndenberg - Accioly Filho - Helvidio Nunes - Mattos Leão - José Llndoso Heitor Dias.
PARECER
N.o 430, de 1974
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 73,
de 1974.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
O projeto em exame, originário da Câmara dos Deputados retlfica, sem
ô11us, o Orçamento da União para o exercicio financeiro de 1974.
As retificações ora propostas cingem-se, exclusivamente, à correção de erros
materiais existentes nos adendos de Subvenções Sociais da referida Lei n.0 5.964,
de 10 d.e dezembro de 1974. Tais incorreções, em sua maioria, referem-se oaos
nomes de entidades beneficiárias das subvenções ou de suas localidades.
Ao projeto, de nossa parte, achamos necessário apresentar ainda duas
Emend·as, uma Obedecendo rigorosament.e aos critérios acima enunciados, e a
outra objetivando sanar equívocos, ora suprimindo retificação que contempla
entidade diversa, ora corrigindo o \"alor da dotação consignada.

-3Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto em tela, com oas Emendas
seguintes:
EMiENDA N,o 1 C.F.
1.500- IM!nisté·l'io ela Educação e Cultura
1. 512 - Conselho Nacional de Serviço Social
1.512.(304.2106- Assistência Financeira a
019 - Entidades Educacionais, Ass!stencia!s e Comunitárias
. 01 - •C.onf·orme Adendo "C".

Estado : Ceará.
Município: Fortaleza.
Onde se lê:
Glnás!o Padre Miguel Coelho
4.000,00
Leia-se:
Município: Janlim
G!nâslo Padre Miguel Coelho (mantido pela Congregação das Filhásde
Santa Tereza de Jesus - Crato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,00
Distrito· Federal
Onde se lê:
Sana.tórlo Espirita de Brasilla
2.000,00
Leia-se:
SJcl·edad·e Mantenedora do Sanatório Espirita de Brasi:la ........... ; · 2.000,00
o
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Estado de Minas Gerais

Município: caeté
Onde se lê:
Conferência São Vicente de Paula Nossa Senhora da Piedade (Roças
Novas)· ........................................................ : ......
Leia-se:
Conselho Regional Nossa Senhora. da Piedade da Sociedade São VIcente
de Paula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Município: São João dei Rey
Onde se lê:
Fundação Municipal de Ensino Superior ..............................
Lc'ia-s.e: ·
Fundação Municipal "São João del Rey"
••• o •••• o ••• o ••••• o ••••• o •••

Estado: Pa.ra.rui
Município: Curitiba
Onde se lê:
Associação Famil!a de Maria . . . .. .. . . . .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .
Leia-se:
Município: Curltlba
Associação Família de Maria .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mun!cip!o: Ponta. Grossa.
AsSociação Familla de Maria . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. .. .

2.000,00

2.000,00

50.000,00
50.000,00

6. 000,00

2.000,00
2. 000,00

..;..4 -·
Município: Joaquim Távora
2.000,00'
Associação Familia de Maria
Onde se lê:
Faculdade Evangélica dfl Mfldiclna do Paraná, F.E.M. PAR. mantida.
por Sociedade Evangélica Beneficente .....................•......... 8.000,00
Leia-se:
Sociedade EVangélica Beneficente (p/ a Faculdade Evangélica de
Med!clna do Paraná) .............................................. . 8.000,00
Onde sfl lê:
Fundação Casa do Estudante Universitário do Paraná ............ . 4.000,00
Leia-se:
Fundação casa do Estudante Universitário ......................... . 4.000,00
Onde Sfl lê:
Casa do Estudante Universitário do Paraná ........................ . 5.000,00
Casa do Estudante Universitário .................................. . 2.000,00
Lela-ae:
Fundação casa do Estudante Universitário ......................... . 7.000,00
Onde se lê:
Município: Ponta Grossa
Fundação Sant'Ana ................................................ . 6.000,00
Leia-se:
6.000,00
Fundação Sant'Ana (p/ Obras Soc:als da Paróquia Ronda) ....... ,
Estr.ldo: Rio Grande do Sul
Município: Caxias do Sul
Onde se lê:
Univflrsldade de Caxias do Sul - Campus de Lajeado .............. . 5.000,00
Leia-se:
A.ssoclação Universidade dfl Caxias do Sul- Campus de Lllijeado . . . . 5.000,00
Onde Sfl lê:
Município: Getúlio Vargas
Esco:a Cristo-Rei, mantida pela Associação Educacional fl Caritativa . . 2.000,00
Leia-se:
Ginásio e Escola Técnica de Comércio Cristo-Rei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 000,00
Onde sfl lê:
Município: Lajeado
1.000,00
Obras Sociais da Paróquia São Cristóvão
Leia-se:
Obra Soda! São Cristóvão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00
Onde se Iê:
Município: Porlo Alegre
Cúria Metrop·olltana .. . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. 10. 000,00
Leia-se:
A::quldiocese de Porto Alegre . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . 10.000,00
•••• o ••• o o • o • • • • • • • • • • • • • o •• o • • • • • • o •• o
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-5Onde .se lê:
Município: Santo Ang~elo
LBA - Comissão de Santo Angelo . . .. . .. . . . .. . . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 6. 000,00
Leia-se:
LBA - Comissão Municipal de Santo Angelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000,00
Estado: São Paulo
Munic!pio: Lins
Onde se lê:.
Faculdade de Engenharia de Llns
2.000,00
Leia-se:
Escola de Engenharia de Llns, mantida pela Fundação Paulista de
Tecnologia e Educação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 000,00
Onde se lê:
Município: São Caetano do Sul
Instituto Mauá de Tecnologia
3.000,00
Leia-se:
Município: São Paulo
Instituto Mauá de Tecnologia
3.000,00
Onde se lê:
Município: Mauá
Instituto Mauá de Tecnologia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10.000,00
!Leia-se:
.Município: São Paulo
Instituto Mauá de Tecnologia .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. 10.000,00
Estado: Sergipe
Onde se lê:
.Município: Cedro de São João
Prefeitura Municipal de Amparo de São Francisco, para a Escola
Municipal Cazuza Menino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00
Leia-se:
Município: Amparo de São Francisco
Prefeitura Municipal de Amparo de São Francisco para a Escola
Municipal de oazuza Menino . .. . . .. . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 2 . ooo,oo
2. 000 - Ministério da Justiça
2.013 -Departamento de Administração
2013.0304.2106 - Assistência Financeira a Entidades
016 - Instituições Privadas
01 - Conforme Adenda "D"
Estado: Minas Gerais
Município: Monte Alegre de Minas
Onde se lê:
Abrigo Padre Chico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 000,00
Leia-se:
centro Espirita Alfredo Júlio para o Abrigo Padre Chico . . . . . . . . . . . 3.000,00
o ••• o • o o ••••••• o o • '

• • • • • • • • • • • • • o ••

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

•• o

•

o

•••••••••••••• o

•

o •••

o ••••••••••••

-6Estado: Piauí
Município: Oeiras
Onde se lê:
Associação de Amparo à Infância de Oeiras

5.00(),00

Leia-se:
...
Associação "Amparo à Infância Oeirense" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000,00

Encargos Gerais da União
Recursos sob supervisão do M!nistéz:io do Planej amento e
·
C<lordenação Geral
·
2802.0304.2106 --Assistência Financeira a Entidades
019 - Entidades Educacionais, Assisíenciais e Comunitârias
03 - Conforme Adenda "F"
2. 800 2. 802 -

Estado: Ceará
Município: Fortaleza
Onde se lê:
Instituto Cearense - Fortaleza Leia-se:
Instituto Cearense da Criança
Onde se lê:

CE .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1. ooo;oo
1.000,00

Município: Fortaleza
Ginâsio Padre Miguel coelho
Leia-se:
Município: Jardim
Ginâsio Padre Miguel Coelho (mantido pela Congregação das F!lhas
de Santa Tereza de Jesus - Crato) ............................ ..

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

5.000,00

5.000,00

Município: Juazeiro do Norte
'Onde se lê:
União de Cultura Popular do Car!r!, da Prefeitura Municipal . . . . . . . .
Leia-se:
Unidade de Cultura do Càr!r! •••••••••••••• o •• o.·.· •••• o ••••••••••••

5.00(),00
5.000,00

Distrito Federal
Onde se lê:
Grupo Assistência Social Etiripedes· Barsanulfo . • ........... ;, ..... · :4.000,00
!úeia-se:
4,()00,00
Grupo de Assistência Espiritual Eur!pedes Barsanulfo
Estado: Guanabara
Onde se lê:
Instituto Legionarias de Maria
Leia-se:
Instituição Legionâria de Maria .. . . . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .
•• o • • • • • • o •• o • • • • • o. o o ••• '

••••••• o •••

4.000,00
4.000,00

-7Estado: Minas Gerais
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Município: Belo Horizonte
Onde se lê:
UniverB!dade Católica d.e Belo Horizonte , ..................... , .. . 5. 000,00
Leia-se:
UniverBidade Católica de Minas Gerais - Belo Horizonte ........ , . 5.000,00
Município: Belo Horizonte
Onde se lê:
Fundação Logosófica em prol da Recuperação Humana- B. Horizonte 2.000,00
Leia-se:
Fundação Logosófica em prol da Superação Humana - B. Horizonte 2. 000,00
Município: Caratinga
Onde se lê:
Comunidade do Centro Social do Bairro de Santa cruz de Caratinga.. 5.000,00
Leia-se:
Serviços e Obras SociaiB do Bairro de Santa Cruz (SOS) . . . . . . . . . . . . 5.000,00
Município: Conselheiro Lafalete
Onde se lê:
Conselho Particular Vicentino (Sociedade de São Vicente de Paulo) . . 15.000,00
Leia-se:
Fundação Social e Cultural Prefeito Telesforo Rezende . . . . . . . . . . . . 10.000,00
Conselho Particular Vicentino da Sociedade de São Vicente de Paulo 5.000,00

:I

'Município: Rio Piracicaba.
Onde se lê:
Al!Bistência Social de Rio Plracicaba . .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. .
Leia-se:
Al!Bistência Social de Rio Piracicaba ............................. .
(Sendo Cr$ 1.000,00 para a Conferência São Geraldo da Sociedade
São Vicente de Paulo)

'I

Estado: Paraná

·I•

.
·I

1:I
'I'

'I

:I

·i'I
''II
.,'I
,I

Município: Curitiba
Onde se lê:
Fundação Casa do Estudante Paranâ ............................. .
Leia-se:
Fundação Casa do Estudante Universitârio ....................... .
'Município: Curitiba
Onde se lê:
Casa do Estudante Universltârio
Leia-se:
Fundação Casa do EBtudante Universitârio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
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Estado: Rio de Janeiro

.,

Município: Teresópolis
Onde se lê:
Pró-Arte

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

2. 000,00

·,

Leia-se:
Pró-Arte, Sociedade de Artes, Letras e Ciências de Teresópol!.s, mantida pela Pró-Arte, Sociedade de Artes, Letras e Ciências do Rio de
Janeiro - GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. ooo,oo

'·

Estado: Rio Grande do Sul
Município: Alpestre
Onde se lê:
Instituto Rural Metodista de Alegrete Leia-se:
Municipio: Alegrete
Instituto Rural Metodista de Al-egrete -

'·

IRMA -

Alpestre

1.000,00
~;

IRMA -

Alegrete

1.000,00

Entidades de Assistência Médico-Hospitalar
Estado: Minas Gerais
Município: Cruzília.
Onde se lê:
Hospital Dr. Cândido Junqueira, Cruzíl!a, Minas Gerais, mantido por
Associação Filhas de São Camilo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Leia-se:
Hospital Dr. Cândido Junqueira
••• o o • • • • • o • • • • • • • o. o • • • • • •

o ••••••• o

1. 000,00
1.000,00

Estado: Rio Grande do Sul
Município: Porto Alegre
Onde se lê:
Hospital Beneficente Mãe de Deus, mantido pela Sociedade Educadora e Beneficente do Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00
Hospital Beneficente Mãe de Deus .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 20.000,00
Hospital Beneficente Mã·e de Deus- Porto Alegre - RS- mantido
pela Sociedade Educadora e Beneficente do Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00
Leia-se:
Hospital Beneficente Mãe de Deus, mantido pela Sociedade Educadora
e Beneficente do Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.000,00

:r
,I

EMENDA N.0 2 C.F.

Adendo "F''

:I

2. 800 - Encargos Gerais da União
2.802 -Recursos sob supervisão do Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral.
2. 802-1.504-2.106 - Assistência Financeira a Entidades
019 - Entidades Educacionais, Assistenciais ·e Comunitárias.

''•I
,I
.,I

-9Entidades Educacionais, Assistenciais e Comunitárias
••••••• o ••••••••• o •• o o ••• '
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São Paulo
Município: Piracicaba
Suprima-se a seguinte alteração:
Onde se lê:
Asilo de Velhice. e Mendicidade de Piracicaba
2.000,00
Leia-se:
Lar do.s Velhinhos de Piracicaba
2.000,00
Piauí
Município: Parnaíba
Onde se lê:
Maternidade Dr. Mal'ques Bastos, Parnaíba - PI - mantida p·or Sociedade Combate ao Analfabetismo . . . . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. . . . .
2. 000
Leia-se:
Maternidad-e Dr. Marques Bastos, mantida pela S·ociedade de Proteção à Maternidade e à Infância de Parnaíba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000
Leia-se:
"Onde se lê:
Maternidade Dr. Marques Bastos, Parnaíba - PI - mantida por Sociedade Combate ao Analfabetismo . . .. .. . .. . . . . .. .. .. .. . . . .. .. . . . . .
4.000
Leia-se:
Maternidade Dr. Marques Bastos, Parnaíba - mantida pela Sociedade
de Proteção à Maternidade e à Infância de Parnaíba . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000"
Sala das Comlssõ·es, em 12 de setembro de 1974. - Virgílio Távora, VicePresidente, no exercício da presidência- Cattete Pinheiro, Relator, Italívio Coelho
- LNmi Mendonça - Fausto Castelo-Branco - Lourival Baptista - J:trbas Passarinho - Wilson Gonçalves - Ruy Carneiro.
••• o •••• o • • • • • • • • o •• o ••
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EXPEDIENTE REOEBIDO
Comunicação:
- do Ministro Euclides Quandt de Oliveira, das Comunicações, comunicando
ihaver recomendad·o ao Conselho de Administração da ECT a concessão de
franquia pos.tal à Justiça: Fede.ral, solbr.e serviços executados por aquele ór.gão,
suas concessionárias e pe·rmiss~onáTias, durante o período de 100 dia·s antes
e 30 após a realização das eleições, em todo território nacional.
Apelos no sentido da Extinção da Gratuidade do Mandato de Vereadores:
- do Sr. Amador l\Jbdana, Presidente da Câmara Municipal de Anápolls - GO;
- do Sr. Antonio Garcia, Presidente da Câmara Municipal de Santa Helena
de Golãs - 00.
Manifestações sobre Projetos
- do Dr. José Lulz Moreira de Souza, Prestdente da Associação dos Dlretores de
Empresas de Crédito, Investimentos e Financiamento- ADEOIF. Rio- GB,
apresentando suges·tões ao Pro}eto de Lei do Congresso Nacional n.0 3/74;
- do Dr. Boaventura Farlna, President.e da Asoociação Comercial de São Paulo
- SIP, apresentando sugestões ao Projeto de Lei do Congresso Nacional
n. 0 3/74;

.:...10-

do Dr. Thomas Pompeu de SOuza Brasil Nietto, Presidente da Confederação
Naciona:l da Indústria, Rio - GB, manifestando-se contra:riamente à aprovaçãq dos Proj.etos de Lei de Senado n.oa 141/73, SC/74 e dos Projetas de Lei
de. Camara n.os 62/74, 81/74 e 82/74;
.
- do Dr. Theo,baldo De Nlgris, P11esldente da Federação das Indústrias do Estado
d•e São Paulo, manifestando-se favora'V'elmente à aprovação do Projeto de
Lei do Senado n.O 34/74, e contrariamente à lliprov,~.ção do Projeto de Lei da
Câmal"a n.0 74/74;
- cl·D Dr. Boavent.ura Farina, Presidente da Associação Comerciau de São Pau'o,
mantfe.s.tando-se c·ontrartlliffiente à aprovação do Projeto de Lei do Senado
n.o 3/74;
-

do Sr. Olimpio Coutinho Filho, Presidente do Sindicato dos Propagandista:;,
Propagan&istas-:Vendedo·res e Vendedores de Produtos Fa:rmacêuticos do Estado da Guanabara, solicitando a apro~ação do Projeto de Lei da. Câmara
n.0 74/74;

- do Sr. Orlando Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Soroca:ba - SIP,
manifestando-se favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei do Senado

n. 0 92/74;

-

do Sr. W:aldemar Pereira, Pre.sidente da Câmara Municipal de Mairinque- SP,
manif·esta:ndo-se favoravelmente à aprovação do Proje·to de Lei do Sena.do
n.o 92/74;

-

do Sr. Idilio Romio, Presidente da Câmara Municipal de Muritinga do Sul
SP, manif·e.stando-se favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei do
·senado n.0 92/74;
do Sr. Daniel Laguna Hida:lgo, Presidente da Câmara Municlp!!il de Monte
Aprazível - SP, manlf·estand·o-se favoravelmente à aprovação do Projeto de
Lei do Senado n.o 92/74;
do Dep. Niva:do Machado, Presidente da Assembléia: Legislativa do Estado de
Pe.mambuco pela aprovação do Projoeto de Lei do Senado n.0 11/74;
dos Prilpagandistas e Vendedores de São Gonçalo - RJJ, pellli aprovação do
Projeto de Lei do Senado n.o 74/74;
dos Propaga:ndista:s e Vendedores de Ni·terói - RJ, pela aprov•ação do Projeto
de Lei do Senado n.o 74/74;
do Sr. Paulo Souza Cordeiro, Presidente do Diretórlo da MtENA doe Friburgo
- RJ, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n.0 120/73;
da GEPEF- Pesquisa:; Tecnológicas - São Paulo - SP, pele. aprovação do
Proje·to de Lei do Senaldo n. 0 34/74;
do &. José Lulz Caminha:, Rio - GB, pela aprovação do Projeto de Lei do
Senado n.0 34/74;
do Sr. Ricardo. Carvalho, Rio. - GB, pela aprovação do .Projeto de Lei do
Senado n.O 34/74.
-

-

-

Diversos:
- do Sr. Pedro Grandcllamps, Pr,esldente da Câmara Municlpa:l de Taubaté SP, expondo sobre as reallzaçõe·s do Prof. Dr. Lulz cembr!tnelll, no ~ampo
da cancerologia, ma:nifestando~se sobre a necessidade de que seja instalado o
"Instituto Internacional de Pesquisas cancerológicas Prof. Dr. José Luiz
Cembl'anc!li", solicitando ainda em nome do grande cientista, auxílio financeiro a todos os brasl!elros para a concretização desse ideal;
- do Dr. Wald·emar Kavam. Presidente da Câmara Municipal de Rio Claro grp solicitando solução pa:ra a questão da contagem de tempo de serviço,
quer púbUco ou p.r!vado, para e!felto de aposentadoria;
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P.enápolls - SP, manif.estando-se pela contlllgem de tempo, para efeito de
aposentadoria, do serviço prestado em órgãos oficiais e empresas privadas;
- do Sr. Cid Vieira de Souza, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil :seção de São Paulo, solicitando empenho 'lias autoridades para a criação do
Tribunal Federal de Recursos, naquele Estado;
- do Sr. otaeillo Azevedo, Secretário da Câmara Municipllil do Recife - PE,
·solicitando seja elwborado projeto de lei de reform ul·ação da politica canaviei~a;
·
- do Dr. Antonio de Pinho Maçada, Presid·ente da Câmara Municipal de Rio
Grande - RS, soUcitandto apresent~ão de projeto para que as donas de
casa sejam filiadas ao INPS;
- da comunidade de Viana - MA. solicitando a c:mstrução de estradas ligando
a cidade ao resto do Pais;
- do Sr. Idlllo Romio, Presidente da Câmara Municipal de. Muritlnga do Sul
- SP, fazendo reivindkações em favor d'O pequeno e médio lavrador: construção para lavradores de armazéns gerais com escritório de orientação p!tra
lavradores, mais próxlmoo às áreas de produção; simplificação do processo de
financiamento de maquinaria agrícola; fixação de melhor preço para produtos
a:gricoJ.as;
.
- do Dr. Jo.sé Hy!gino de Oliveira, President·e do Sindicato das Indústrias Grá·fica:s do Esta:d'o do Espírito Santo, manifestando-se contrariamente à propa:ganda ilimitada de cigarros;
- do Sr. Luiz Lopes da Sllv.a Sobrinho, da Câma:ra Municipal de Mossoró - RJN.
solicitando a elaboração de um projeto de lei, estabelecendo gratuidade para o
registro civil de peSISoa.s alfabetiz!l!das pelo MOBRA[...
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que., serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário.
São lidos os seguintes
Brasilia, 13 de setembro de 1974.
A Sua. Excelência o Senhor Senador Ruy Santos,
Primeiro-Secretário do Senado Federal
N.0 401
Retitica autógrafos do
Projeto de Lei
n.o 2. 073, de 1974.
Senhor Secr-etário,
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência a seguinte retificação nos
autógrafos referentes ao Pmjeto de !Jei n. 0 2. 073-B, de 1974, que "fixa os valores
de vencimentos e gratificações dos cargos e função dos Grupos-Atividades de
A}Jo1o Judiciário, Serviços Auxll!ares, 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 Tribunal Regional co Trabalho da Quarta Região, e dâ outras providências".
Onde se lê:
"Art. 6. 0 - Na implantação do novo P)ano de Classificação de Cwrgos, em
r·elação aos ocupantes de empregos regidos pela legislação trabalhista, deverá
ser observada a orientação adotada pelo Poder Executivo."
Leia-se:

"Art. s.o - Na implantação do novo Plano de Classificação de Cargos, poderá
o Tribu:1al Regional do Trabalho da Qüarta Região, mediante Ato da Presi-

-12dência, transformar em cargos, observada a legislação pertinente, empregos
Integrantes da Tabela de Pessoa! Temporário d·e sua Secretaria, regidos pela
legü!lação trabalhista, a qual será extinta."
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da
minha alta es-t.!ma e mais à.istinta consideração. - Deputado Américo Brasil, no
no exerdcio da 1.a-secretaria.
Brasília, 13 de setembro de 1974.
A Sua Excelência o Senhor Senador Ruy Santos,
Prlmeiro-Secretãrio do Senado Federal
N. 0 4C2

Retifica os autógrafos do
Projeto de Lei
n. 0 2.126, de 1974.
Senhor Secretário,
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência a seguinte retifieação nos
autógrafos referentes ao Projeto de Lei n.0 2 .126-B, de 1974, que "fixa os valores
dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta
Região e dá outras providências".
ünd•e se lê:
"Art. 8. 0 - , , , , •• , ••••••• , ••• , , •••• , •••• , ••••••••••• , •••• , ••••• , •••••••.•••
§ 1.0 - Aos cargos efetivos a que se refere este artigo correspondem respec-

tivamente os níveis de venelmentos fixados para os cargos em comissão de
Diretor-Geral código TRT-4.a DAS-101.4; Diretor de Secretaria, código TRT-4.a
DAS-101.1, e' Diretor de Secretaria de Junta de Conciliação e Julgamento,
código TRT-4.a, DAS-101. 2"
Leia-se:
"Art. 8.0 - ••.•
§ 1.0 . - Aos cargos efetivos a que se refere este artigo correspondem os nivels
de vencimentos fixados para os cargos do Grupo-Direção e As.sessoramento Superiores, código TRT-4.a.DAS-100, de Iguais atribuições ou encargos."
Aproveito a oportunidad•e para renovar a Vossa Excelência os protestos da
minha a'ta estima e mais distinta consideração. - Deputado Américo Brasil,
no exercício da P-Secretaria.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Com referência ao Expediente que
vem de ser lido, a Presidência, nos termos da alínea d do parágrafo único do
art. 364 ao Regimento Interno, determina que a matéria E·eja. objeto de nova
d!s:cussão. Para tanto, providenciará seu exame pela Comissão de constituição
e Justiça e o reexame das Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.
!E.sta Presidência convoca Sessão do Congresso Nacional, a realizar-se
amanhã, dia 17 às 19 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada
à. discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 47, de 1974-CN, que
aprc··l'a o texto do Decreto-lei n.o 1. 33S, de 1974.
Há oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Lour!val Baptista. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a ·palavra ao Senador Benjamim Farah. (Pausa.)
S. Ex.a também não está presente.
Não há mais orador inscrito.
o. o • • • • • o •• o • • • o • • • • • • • • • • • o • •• o •• o •• o • • • • o o. o • • • • • • o • • • • • • •
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ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n.o 177, de 1974, de autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia eLo Excelentiss!mo Senhor
Ministro do ExércHo, General Sylvio Fr·ota, por ocasião das solenidade5
comemorativas do Dia do Soldado em Brasilla.
Não hã quorum para deliberação.
A matéria fica, assim, adiada para a próxima Sessão.

Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 181, de 1974, de autoria
do Sr. Senador Petrônio Portella, solicitando a transcrição, ·nOs Anais do
Bcnado Federal, d·o discurso proferido pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, . dia 29 de agosto, na solenidade em que foram
recebidos por Sua Excelência a Comissão Executiva Nacional e os Presidentes das Comissões Executivas Regionais da Aliança Renovadora Nacional.
Não há número para deliberação.
A matéria fica adiada para a próxima Sessão.
Item 3:
Votação, ·em primeiro turno (apreciação preliminar da constitudonalidade, nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado n. 0 29, de 1974, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que elimina a exigência do prazo de carência para concessão de
benefícios por incapacidade para o trabalho aos segurados obrigatórios
e para concessão de pensão aos seus dependentes, tendo
PARIECER, sob n.0 115, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Não há quorum para deliberação. Em face disto, a apreciação da matéria
também será adiada.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão.
Designo para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 177, de 1974, de autoria do
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do
Sena~.o Flederal, da Ordem do Dia do Excelentíssimo Senhor Ministro do Exército,
General Sylvio Frota, por ocasião das S·olenidades comemorativas do Dia do
So'dado em Brasília.
2

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 181, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Petrônio Portella, wlicita:ndo a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do discurso proferido pelo Excelentissimo Senhor Presidente da República, dia 29 de agosto, na solenidade em que foram recebidos por Sua Excelência
a Comissão Executiva Nacional e os Presidentes das Comissões Executivas
Regionais da Aliança Renovadora Nacional.

- 143

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade,
11os (,ermos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei d.o Senado n.o 29,
de 1974, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que elimina a exigência
do prazo de carência para concessão de beneficies por incapacidade para o
t.rabalh·o aos .segurad::~s obrigatório.~ e para concessão de pensão aos seus dependentes, tendo
PARECER, sob n.0 115, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
4

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Cãmara n.0 100, de
1974 (n. 0 2.075-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividades de Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial
e P·ortaria, Artesanato, Outras Atividades de Nível Superior, Outras Atividades
de Nível Médio e Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente
da S·ecretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 8. 6 Região, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n. 0 • 402 e 403, de 1974, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
E~á ·encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 14 horas e 50 mmutos.)

156.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 17 de setembro de 1974
PRESID~NCIA

DOS SRS. PAULO TORRES, RUY SANTOS
E AUGUSTO FRANCO

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita- Flávio Britto- José Lindoso -José Esteves Cattete Pinheiro- &enato Franco- Fausto Castelo-Branco - Petrônio
Portella - Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Wilson Gonçalves -Luís
de Barros - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Arnon de Mello - Luiz
Cava1cante - Augusto Franco - Leandro Maclel - Lourival Baptista
-- Antôni·o Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Amaral Peixoto
- Paulo Torres - Vasconcelos Torres - Benjamim Fa;rah - Nelson
Carneiro - José Augusto - Leoni Mendonça - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi - Accioly Fllho otávio Cesário- Guida Mondin- Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A 11sta de presença acusa o comparecimento de 37 Sl's. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
o Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
É J!<io o seguinte

EXPEDIENTE
OFfCIO
DO 1.0 -SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

Submetendo à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N. o 20, de 1974
(N.• 155-B/'14, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto da tradução do Acordo Internacional do Açúcar, de
1973, aprovado por ocasião da Sessão Plenária, de 13 de outubro de 1973,
da Conferência das Nações Unidas sobre Açúcar, de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.• - Fica aprovado o texto do Acordo Internacional do Açúcar, de
1973, aprovado por ocasião da Sessão Plenária, de 13 de outubro de 1973, da
Conferência da.~ Nações Unidas sobre Açúcar, de 19'13.
Art. 2.• -.Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM
N. 0 257, DE 1974
Excelentíssimos Senhores membros do Congresso Nacional:
De conformidade com o disposto no art. 44, item I, da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada consideração de vossas Excelências,

- 16acompanhado de Exposição de Motivos do Ministro de Estado das Relações
Exterior·es, o texto da tradução do Acordo Internacional do Açúcar, de 1973,
aprovado por ocasião da Sessão Plenária de 13 de outubro de 1973, da Conferência das Nações Unidas sobre Açúcar, de 1973.
O instrumento que om encaminho à apreciação de Vossas Excelências
representa a prorrogação por dois anos, a partir de 1.0 de janeiro de 1974, da
parte administrativa do Acordo Internacional do Açúcar, de 1968.
Brasília, 6 de junho de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.o DPB/DAI/ARC/183/665.81 (00), DE 30 DE MAIO
DE 1974, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇõES EXTERIORES.

A Sua Excelência o Senhor
General-de-Exército Ernesto Geisel,
Presidente da República.
Senhor Presidente
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que a S·essão
Plenária da Conferência das Nações Unidas sobre Açúcar de 1973 aprovou, em
13 de outubro último, o Acordo Internacional do Açúcar de 1973, qu·e reflete a
decisão dos paises membros da Organização Internacional d·o Açúcar de prorrogar pelo período de dois anos, a partir de 1.0 de janeiro de 1974, o Acordo
Internacional do Açúcar de 1968.
2. Diante do Impasse a que chegou a Conferência, cujo objetlvo consistia
na renegociação do Acordo de 1968, foi decidida a eliminação de todas as cláusulas ·económicas do Instrumento, o qual mantém, contudo, a estrutura administrativa da Organização Internacional do Açúcar e prevê a elaboração pelo
Conselho Internacional do Açúcar de um relatório, a ser apresentado até 31
de dezembro próximo, sobre a preparação de um novo acordo internacional
sobre o produto.
3. Nos termos da decisão tomada, a prorrogação do Acordo por dois anos
nas condições anteriormente indicadas só teria vigência a partir de 1.0 de j ane!ro
de 1974 se, até 31 de dezembro de 1973, Governos que representassem P·elo
menos 50% das exportações líquidas totais Indicadas no Anexo A e Governos
que representassem pelos menos 40% das importaçõ-es liquidas totais indicadas
no Anexo B do texto do Acordo viessem a depositar junto ao Secretário-Geral
das Nações Unidas os seus instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação.
Fixava-se, porém, a data limite de 15 de outubro de 1974 para que os Governos
que não pudess·em cumprir os procedimentos constitucionais necessários que os
capacitassem a ratiíicar, aceitar ou aprovar o Acordo anLes de 31 de dez,embro
de 1973 efetuassem o depósito do instrumento competente e se tornassem assim
Partes Contratantes do Acordo. Deveriam esses Governos, entre os quais se
inclui o do Brasil, notificar o S•ecretário-Geral da ONU seu compromisso de
aplicar provisoriamente os dispo3itivos do Acordo até ser ele devidamente aprovado de acordo com os procedimentos constitucionais dos respectivos países.
4. o Acordo Internacional do Açúcar de 1968, cuja prorrogação por dois
anos é agora proposta, foi aprovad·o pelo Decreto-lei n.0 492, de 6 de março
de 1969, havendo o instrumento brasileiro de ratificação sido depositado junto
ao Secretário-Geral das Nações Unidas em 13 de maio de 1969. A promulgação
se deu pelo Decreto n.0 65. 80.9, à.e 8 de d·ezembro de 1969, publicado no Diário
Oficial de 10 de dez.embro do mesmo ano.
5. Nessas condições, Senhor Presidente, por considerar d·e interesse nacional
a aceitação pe1o Brasil do Acordo Internacional do Açúcar de 1973, encaminho
à alta apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de mensagem para que,
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Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Azeredo da Silveira.
ACORDO INTERNACIONAL DO AÇúCAR

CAPíTULO I
Objetivos
ARTIGO 1
Objetivos
Os abjetlvos deste Acordo Internacional do Açúcar (doravante denominado
o Acordo) consistem em promover a cooperação internacional no trato dos
problemas relativos ao açúcar e em manter uma estrutura capaz de preparar
as negociações de um acordo com objetivos semelhantes aos do Ac·ordo Internacional do Açúcar, 1968, que levaram em consideração as recomendações contidas
na Ata Final da Primeira Sessã·o da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (doravante denominada UNTADl e que eram os seguintes:
a) elevar o nível do comércio Internacional do açúcar, com vistas, particularmente, a aumentar a receita de exportação dos países exportadores em vias de
desenvolvimento;
b) manter um preço estável para o açúcar, que seja razoaYelmente remunerativo para os produtoxes, mas que não encoraje novas expansões da produção
nos países desenvolvidos;
c) prover suprimentos adequados de açúcar, para atend·er, a preços justos
e razoáveis, às necessidades dos países importadores;
d) aumentar o consumo do açúcar e, em particular, promover a adoção de
medidas que estimulem esse consumo em países onde seu nível per capita seja
baixo;
. e) lograr um maior equilíbrio entre a produção e o consumo mundiais de
açúcar;
f) fac!litar a coordenação da política de comercialização do açúcar e a
organização do mercado;
g) assegurar para açúcar proveniente de países em vias de desenvolvimento
adequada participação nos mercados dos países desenvolvidos e crescente acesso
a esses mesmos mercados;
h) observar atentamente a evolução do uso de quaisquer formas de substitutos para o açúcar, inclusive c!clamatos e outros dulcificantes artificiais; e
i) favorecer a cooperação internacional em assuntos referentes a açúcar.

CAPiTULO II
Definições
ARTIG02
Definições

Para os fins deste Acordo:
(1) O termo "Organização" designa a Organização Internacional do Açúcar,
mencionada no Artigo 3;
(2) O termo "Conselho" designa o Conselho Internacional do Açúcar estabelecido pelo Artigo 3;
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(a) uma Parte Contratante do. Convênio que não seja uma das que tenha
feito uma notificação nos termos do parágrafo (1) (b) do Artigo 38 e não
tenha retirado essa notificação, ou
(b) um território ou grupo de territórios sobre os quais tenha sido. feita
notificação nos termos do parágrafo (3) do Artigo 38;
(4) A expressão "Membro exportador" designa qua'quer Membro que esteja
relacionado com:> tal no Anexo A do Acordo ou um Membro ao qual se tenha
at,rlbuído a condição de Membro exportador ao tornar-se Parte contratante dO
Acordo;
(5) A expressão "Membro importador" designa qualquer Membro que este}a
relacionado como tal no Anexo B do Acordo ou um Membro ao qual se tenha
atribuído a condição de Membro importador ao tornar-se Parte Contratante do
Acordo;
(6) A expressão "voto especial" designa uma votação que exija pelo menos
dois terços dos votos emitidos pelos Membros exportadores presentes e votantes
e pelo menos. dois terços dos votos emitidos pelos Membros importadores
presentes e votantes;
(7) A expressão "voto por maioria distribuída simples" designa uma votação
emitida pelo menos por metade do número dos Membros exportadores presentes
e votantes e pelo menos por metade do número dos Membros importadores
presentes e votantes, e que represente mais da metade dos votos totais dos
Membros presentes e vo.tantes em cada categoria;
(8) o "exercício financeiro" corresponde ao ano civil;
(9) o termo "açúcar" designa açúca1r em qualquer das suas formas comerciais reconhecidas, derivadas de cana-de-açúcar ou de beterraba, inclusive méls.
comestíveis e de fantasia, xaropes e quaisquer outras formas de açúcar líquido
utilizado para consumo humano, mas não inclui méis finos e tipos de açúcar
nãocentrl:fuga:dos de qualidade Inferior prOduzidos por métodos P'rimitivos, nem
açúcar destinado a. outros usos que não o conSIUmo humano como allm,ento;
(10) A expressão "entrada em vigor" designa a data em que este Aco,rdo
entrar em vigor provisório ou definitivamente, segundo o disposto no art. 36;
(lll Qualquer referência no Acordo a "GQverno convidado à Conferência
dltS Nações Unidas so,bre Açúc!l.1', 1973" é c•on.i.derada como aplicável à Comunidade Econômica Européia (d!llravante ctenominadla OEE). Por conseguinte,
qua.lquer referência no Acordo a "assil.natura do Acordo" ou a "depósito do instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão" por um Go,;1emo deve,
no caso da CEIE, se•r considerada como incluindo assinatura em nome da OEE
pela autoridade competente, e depósito do Instrumento requerido pela processualistica institucional da CEE pa·ra a conclusã'o' de um acordo internacional.
CA:P:l'I"ULO ni
A Organização Internacional do Açúcar, Membros e Administração
.AIRTIGO 3

Manutenção, :Sede e Estrutura da Organização Internacional do Açúcar
(1)' A Organização Internacional do Açúca:r, Instituída pelo Acordo Internacional do Açúca·r, 1968, c,ontinua em existência com o objetivo de executar
este Acordo e superintend·er o seu funcionamento, com a composição, atribuições
e funções nele estabelecidas.
(2)' A sed'e da Organização é Londres, a menos que o Conselho decida de
outro modo por voto ,especiru.
(3) A Organização funciona através do Conselho Internacional do Açúcar,
s,eu Comitê Executivo, seu iDiretor-Executivo e seu secretari,a:do.

-19MtT]GI() 4·
!Membros da. Organização
Cada Parte Contratante constitui um só Membro da Organlza:ção, salvo

(1) 1
dlsposlçã·o em contrário, de acordo com os parágra.fos (2) ou (3) deste artigo.
(2)1 (a) Quando uma Parte Contratante fizer uma notificação, de conformidiade com o parágrafo (1) (a) do artigo 38, declarando que o Ac·ordo será
estendido a um ou mais territórto em desenvolvimento que desejem participar
do Acordo, poderá haver com o consentimento e aprovação expressos dos interessados: ·
(I) uma representação comum incluindo ess•a Parte Contratante e os citados
territórios; ou
(II)· quando essa Parte Contratante fizer uma notificação neste s·entido,
consoante o parágrafo (3) do Artigo 38, uma rep•resimt.ação em sepatado, seja
individualmente, em conjunto ou em gl."llPos, pa:ra os territórios que deveriam,
individualmente, oonstltulr um Membro exportador, e representação em separado
para os territórios que individualmente, deveriam constituir um Membro !mportadl()!r.
. (b)· Quando uma Parte Contratante flz.er uma notificação de conformidade com o parágraá'o (1) (b) do Al1;!go 38 e uma notificação consoante o parágrafo (3) do mesmo Artlg~o haverá .representação em separado tal como disposto no inciso (a) (II) .acima.
(3)· Uma P1arte Contratante que fizer uma notificação consoante o parágrafo (1) (b) do Artigo 313 e não retir111r essa notificação não será oonsi&erada
Membro da Organização.

(1)

MtTIGO 5
Composição do Conselho Internacional do Açúcar
A autoridade suprema da Orga.nizaçao é o Oons.elho Internacional do

Açúcar, que consiste de todos os Membros da Organização.
(2)• Cada: Membro é representado po·r um representante e, se assim o desejar,
por um ou mais suplentes. Cada Membro pode igualmente designar um ou mais
assessores para o seu representante ou suplentes.
A!RTIOO 6

Poderes e Funções do Conselho
(1) O Conselho exerce todos os pocl!eres e desempenha ou providencia o
desempenho de todas as funções necessárias ao cumprimento das expressas disposições do Acordo.
· (2} o Conselho adota: por voto especial todas as normas e regu~amentos
necessários ao cumprimento das estipu1ações do Acordo e que sejam com o mesmo
compatíveis. incluslv·e o seu próprio regimento interno e o dos comitês, assim
como os regulamentos financeiro e do s.ecretarlado da OJ:ganlzação. O COnselho
pode estabelece·r, em seu regimento Interno, um procedimento que lhe permita
decidir sobre questões específicas sem se reunir.
··
· (3) o conselho deve manter os arquivos e a documenta:ção necessários ao
&esem:penho das funções que lhe atribui o Acordo, e todos os outros arquivos e
documentação que consld•erar apropriados.
(4) o con~elho publica. um relatór1o anua.l e quaisquer outras Informações
que julgar 1aproprlada:s.
ARTIGO 7
Presidente e Vice-Presidente do Conselho
(1) Para. cad.a. ano civil. o Conse'ho eleg.e dentre as delegações um Presidente e um Vlce-Presldente, os quais exercerão suas funções sem ônus :para. a
Organização.

-20O Presidente e o Vlce-Presld•ente são eleitos um dentre as delegações
de~egações dos Membros el!jportadores. Via de regra, cada um dess·es cargos s·e alterará cada ano civi-l entre
as duas categorias de Membros, o que não impedirá, todavia, que o Conselho,
em circunstâncias especiais. decida: por voto especial reeleger o Presidente, o
Vice-Presid.ente ou ambos. No caso d·e um dos dois ser reeleito, continuará a
aplicar-se a norma estabelecida no primeiro período deste parágrafo.
(3) Na ausência temporária do Presidente e do Vice-Presidente, ou na
ausência: permanente de um ou de ambos o Conselho pode eleger dentre as delegações novos titulares para essas funções provisório ou permanentes, como julgar
apropriado, levando em conta o principio da representação alternada enunciado
no parágrafo (2) deste Artigo.
(4) Nem o Presidente nem qua::quer outro membro da Mesa que esteja
presidindo reuniões te·m direito a voto, Pode, entretanto, indicar uma outra
pessoa para exercer o direito de vo.to do Membro que representa.
(2)'

cios Membros !mportllidores e o outro dentre as

l\IRT!GO 8

Sessões do ·Conselho
(1) Como regra g.eral, o Consel!ho realiza uma S•essão o·rdinã,r!a em cada
semestre do ano civil.
C2) Além das sessões que pode reallza:r po.r fo·rça de outras clrcunstând:as
especificamente enunciadas no Acordo, o Conselho pode reunir-se em sessão
especial quando assim o decidir, ou por requerimento:
(a)' de cinco Membros quaisquer;
(b) de Membros com um mínimo de 250 votos; ou
(c) do Comitê Executivo.
(3) A notificação das sessões é feita: aos Membros com uma antecedência
de pelo menos trinta dias, exceto em caso de emergência:, quando tal notificação
é feita com antecedência de dez dias, ou quando as disposições do Acordo estipularem de outra maneira.
(4) As sessões se reallza:m na sede da Organização, a menos que o Conselho
decida: de outra maneira por voto especial. Soe algum dos Membros convidar o
Conse}ho para reunir-se em outro local que não o da sede, deve arcar com os
custos adicionais daí deco·rrentes.

ARTID09
Votos

(1)' Os :Membros exportadores dispõem, em conjunto, de 1.000 votos, e os
Membros importadores dispõem, em conjunto, de 1. 000 'i'Dtos.
(2) Nenhum Membro pode dispor de mais de 200 votos ou de menos de
5 votos.
(3) Não há votos fracionados.
(4) O total de 1.000 votos dos MembrOs expo·rtadores é distribuído entre
eles proporcionalmente à média ponderada, em cada caso:
(a) de suas exportações líquidas para o mercado livre;
(b) de suas exportações liquidas totais; e
(c) de sua produção total.
A.s cifr.as a serem utl'izadas pa;ra esse firr. são, pa:ra cada item, a cifra mais
alta l'egistrada em qualquer ano durante o período compreendido entre 1968 e
1972 inclusive. Para calcular a média ponderada: de cada Membro el!jportador,
fixa-se um coeficiente de ponder•ação da ordem de 50% para o primeiro item e
de 25% para ca,da um dos outros d<>ls !tens.
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eles da. seguinte forma. (a:s estatísticas a. serem utilizadas são as do ano civil
de .1972) :

'I
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'
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(a) 700 votos em função da participação de cada Membro nas importações
líquidas do mercado livre; e
(b)· 300 votos em função da participação de cada. Membro no total das
im'PQrtações efetualdas em virtude de arranjos especiais.
(,f!) Levando em conta. o disposto no parágrafo (3) deste Arligo, o Ctlnselho
estabele{:erá, nas normas e nos regul!limento.s a que se refere o Artigo 6, os procedimentos ade•quados para assegurar que nenhum Membro receba nem mais do
que o número máximo de votos nem menos do que o número mínimo de votos
permitidos por este Artigo.
(7) No início de cada ano civil, o Conselho, com base nas fórmulas indicadas
nos p!lirágraJfos (4) e ('5) dest·e Artigo, estabelece a distribuição dos votos para
cada categoria de Membros, a qual vigorará durante aquele ano civil, ressalvado
o disposto no parágrafo (8) deste Arltigo.
(8) Sempre que ocorram modificações na composição da Organização, ou
quando qualque•r Membro tiver suspenso o seu direito de voto de recuperar esse
direito consoante qualquer disposição do Acor-do, o Conselho efetua. a redistribuição dos votos totais de cada categoria de Membros, com base nas fórmulas
a que se referem os parágrafos (4) e (•5) deste Artigo.

ARTIGO 10
!

Sistema. de votaçã& no Conselho

I

(1) Cada M..ombro terá direi+o a dispor do número de votos que lhe tenha
sido distribuído e não pod·e dividi-los. Pode, entretanto, dispo·r de forma diferente
dos votos que estiver autorizado a emitir de acordo com o parágrafo (2) deste
Artigo.
(2) Sempre que informar por escrito ao Presidente, qualquer Membro exportador pode autorizar qualquer outro Membro exportador, e qualquer Membro
impo11+ador pode autorizar qualquer outro Membro importador a representar os
ses interesses e a dispor de seus votoo em qualquer sessão ou sessões do Conselho. Uma. cópia das referidas autorizações é examinada por um Comitê de
Cr·edenclals que pode ser criado pelo ·regimento interno do Conselho.

I

ARTIGO 11

Decisão do Conselho
(1) Todas as decisões do Conselho são tomadas e todas as recomendações
são adotadas por voto por maioria distribuída simples, salvo quando o Acordo
exigir voto especial.
(2) No cômputo do número de votos necessários para a adoção de qualquer
decisão pelo Conse:ho, as abstenções não são contadas como votos. Quando um
Membro op1+ar pelo procedimento a que se refere o pa;rágrafo (2) do Artigo 10
e emitir seus votos numa. sessão do Conselho, será ele considerado como Membro
presente e votante para os efeitos do parágrafo (1) deste Artigo.
(3) Os Membros se comprometem a aceitar como obrigatórias todas as
decisões que o Conselho tomar de conformidade com as disposições do Acordo.

ARTIGO 12
CooperaçÍÍJD com outras Organizações
(1) O Conselho toma quaisquer providências que julgar convenientes para
proceder a. consultas ou promover a cooperação com as Nações Unidas e seus
órgãos em pa11ticular a UNCTAD e a Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura CFAO), e com as demais agências especializadas e
organizações intergov.ernamentals que julg!lir apropriadas.
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dos produtos de base, o Cons·a:ho deve mantê-la informada das suas atividades
e programas de trabalho.
(3) O Conselho P·ode também adotar quaisqu·er disposições apropriadas para
manter um contato eficaz com as organizações internacionais de produtores,
comoercian•es e fabricantes de açúca;r.
ARTIGO 13
Admissão de Observadores
(1) O Conselho P·ode convidar qualquer país não Memobro que seja Membro
das Nações Unidas ou de suas agências especializadas ou ainda da Agência~
Internacional de Energia Atómica para comparecer a qualquer de suas sessões
como observador.
(2) O Conselho pode também convidar qualquer uma das organizações referidas no pa11ágrafo (1) do Artigo 12 para comparecer às .suas sessões como
observador.
ARTIGO 14
Composição do Comitê Executivo
(1) O COmitê Executivo é constituído de oito Membros exportadores e oito
Membros importadores, eleitos para cada ano civil nos termos do A:rtlgo· 15, e
que podem ser reele~~os.
(2) Cada Membro do COmitê E"'acutivo designa um representante que pode
fazer-se acompanhar de um ou mais suplent.as e as·s·essores.
(3) O Comitê Executivo eleg·e para cada an·:J civil um Presidente. Este não
tem direito a voto e pode ser reeleito.
(4) O Comitê Executivo reúne-se na sede da Organização, a menos que
dec!da de outra maneira. Se algum Membro convidar o Comitê Executivo para
se reunir em ou.'ro :ocal que não· a S·ede da Organização, esse Membro arca com
os custos adicionais daí decorrentes.
ARTIGO 15
Eleição do Comitê Executivo
(1) Os Membros exportadores e os Membros importadores do Comitê Executivo são eleitos em sessão do Cons·elho, resp·ectivamente, pelos Membros expo!L'tadores e pelos Membros importado·res da Organização. A eleição dentro de cada
categoria obedecer& à disposições d,os parágrafos (2) a (7), inclusive, deste
Artigo.
(2) Cada Membro vo:•a em favor de um só candidato, conferindo-lhe todos
os votos de que dispõe em virtude do Artigo 9. Qualquer Membro pode emitir
em favor de outro candidato os votos de que dispõe em decorrência do parágrafo
(2) do Artigo 10.
(3) Os oito candidatos qu.e receberem o maior número de votos são eleitos;
contudo, nenhum cand!dato é eleito no primeir-o escrutínio, a menos que receba
um mínimo de 70 votos.
(4) Se menos de o~to candidatos f·ore-m eleitos no primeiro escrutínio, são
realizados novos escrutinio.s, nos quais só têm dir.eito de voto os Membros que
não votaram em nenhum dos candidatos eleitos. Em cada novo escrutin!o o
núm-ero min!mo d·e votos exigido pa.ra a eJ.e:ção é reduzido sucessivamente de
cinco unidades, até que os oito candidatos selam eJ,eitos.
(5) Qualquer Membro que não tenha votado em favor de qualquer dos
Membros eleitos pode subseqüentemente con.signar seus votos em favor de um
deles, sob reserva dos parágrafos (6) e (7) deste Artigo.
(6) Considera-se que um Membro dispõe dos votos originalmente emitidos
em seu favor ao ser eleito, mais os votos que lhe forem consignados, desde que
o número total de votos não ultrapasse 299 paTa qualquer dos Membros eleitos.
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eleito ultrapassarem 299, os Membros que votaram ou que emitiram em favor do
referido Membro eleito o.s seus votos se entendem entre si para que um ou mais
dentre eles retire os seus votos e os consigne ou re-consigne em favor de um
outro Membro eleito, de modo que os votos recebidos por cada Membro eleito não
excedam o limite de 299.
·
(8) Se um Membro do Comitê Executivo for suspenso do exercício de seu
direito de voto em virtude de alguma das disposições pertinentes do Acordo, cada
Membro que nele tenha votado ou a ele tenha consignado seus votos de conformidade com as .disposições deste Artigo pod•e, durante todo o período de vigência
da suspensão, consignar seus voto.s a qualquer outro Membro de sua categoria
que integre o Comitê, sob reserva da.Cj disposições contidas no parágrafo (6) deste
Artigo.
(9) Em circunstâncias especiais e após consultar o Membro do Comitê Executivo no qual haja votado ou ao qual tenha consignado seus votos de conformidade com o que dispõe este Artigo, qualquer Membro pode retirar seus voto.s
desse Membro durante o restante do ano civil. Esse Membro pode então transferir esses voto.s para outro Membro de sua categoria que integre o Comitê
Executivo, mas não pode retirar ess•es votos desse outro Membro durante o restante desse ano. O Membro do Comitê Ex·ecutivo do qual tenham sido retirados
os votos conservará sua posição no COmitê Executivo durante todo o ano. Qualquer medida que se adote na aplicação do disposto neste parágrafo terá efeito
após ser comunicada por escrito ao Presidente do Comitê Executivo.
ARTIGO 16

Delegação de Poderes pelo Conselho ao Comitê Executivo
(1) O Conselho pode, por voto especial, delegar ao Comitê Executivo o exercício de qualquer dos seus poderes, ou de todos eles, excetuados os seguintes:
(a) localização da sede da Organização consoante o parágrafo (2) do
Artigo 3;
(b) aprovação do orçamento administrativo e fiXação das contribuições consoante o Artigo 22;
(c) decisão de litígios, nos termos do Artigo 29;
(dl suspensão do direito de voto e outros direitos de um Membro, de conformidade com o parágrafo (3) do Artigo 30;
(e) requerimento ao Secretário-Geral da UNCTAD, nos termos do Artigo 31;
(fl exclusão de um Membro da Organização, nos termos do Artigo 40;
(·g) prorrogação do Acordo, nos termos do Artigo 42;
(h) recomendação de emendas, nos termos do Artigo 43.
(2) O Conselho pode revogar em qualquer oca.sião qualquer· delegação de
poderes ao Comitê Executivo.
ARTIGO 17

Sistema de votação e de decisões
no Comitê Executivo
(1) •Cada Membro do Comitê Executivo tem direito a emitir o número de
votos que tiver recebido nos termo.s do Artigo 15, e não pode dividir esses
votos.
(2) Todas as decisões adotadas pe~o Comitê Executivo exigem maioria
·igual à que seria exigida para a adoção de carãter da mesma decisão caso fosse
tomada pelo Conselho.
(3) Qualquer Membro tem o direito de apelar ao Conselho contra qualquer
decisão do ·Comitê Executivo, nas condições que o Conselho definir em seu regimento Interno.
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Quorum para as Sessões do Conselho
e do Comitê Executivo
(1) o quorum necessário para qualquer sessão do Conselho é a presença
de mais da metade de todos os Membros exportadores da Organização e de
mais da metade de todos os Membr·os importadores. d.a Organização, sendo
que esses Membros presentes devem contar com pelo menos dois terços do total
dos votos de todos os Membros em suas r-espectivas categoria:s. se não houver
quorum no dia fixado para a abertura de qualquer sessão do Conselho ou se, no
decorrer de qualquer sessão do Conselho, não se observar quorum por três reuniões consecutivas, o Conselho é convocado para sete dias depois; a partir desse
momento, e para o restante da sessão, o quorum é constituído pela presença de
mais da metad-e de todos os membros exportadores da Organização e de mais
da metade de todos os Membros importadores da Organização, sendo que esses
Membros presentes devem representar mais da metade do total dos votos de
todos os Membros em suas respectivas categorias. A representação de acordo
com o parágrafo (2) do Artigo 10 é considerada como pr-esença.
(2) O quorum necessário para qualquer Sessão do Comitê Executivo é a
presença de mais da metade de todos os Membros exportadores do Comitê e de
mais da me~ade de todos os Membros importadores do Comitê, devendo os
Membros presentes representar pelo menos dois terços do total dos votos de todos
os Membros do Comitê em suas respectivas categorias.
ARTIGO 19
O Diretor-Executivo e o secretariado
(1) Após consulta ao Comitê Executivo, o Conselho designa, por voto especial, o Diretor-Executivo. Os termos da designação do Diretor-Executivo são
fixados pelo Conselho à luz dos critérios utilizados na escolha de funcionários
c<Jrrespondentes de organizações intergovern::tmentais similares.
(2) O Diretor-Executivo é o principal funcionário administrativo da Organização e o responsável pela execução de todas as funções que lhe cabem
na administração de Acordo.
(3) O Diretor-Executivo nomeia o secretariado de acordo com as normas
estabelecidas pelo Conselho. Ao estabelecer tais normas, o Conselho leva em
conta as aplicáveis aos funcionári·os de organizações intergovernamentais similares.
(4) Nem o Diretor-Executivo nem os membros do secretariado podem ter
qualquer interesse financ-eiro no comérc:io ou na indústria do açúcar.
(5) O Diretor-Executlvo e o secretariado não solicitarão nem receberão instruções relativas a suas funções em -ctecorrênc:ia do Ac:ordo de qualquer membro
ou de qualquer autoridade estranha à Organização. Eles :se absterão de qualquer ato incompatível com a sua situação de funcionários internacionais responsáveis unicamente perante a Organização. Cada Membro respeitará o car:lter
exc:lusivamente internacional das responsabilidades do Diretor-Executivo e do secretariado e não procurará influenciá-los no desempenho de sua:s responsabilidades.
CAPiTULO IV
Privilégios e Imunidades
ARTIGO 20
Privilégios e Imunidades
(1) A Organização tem personalidade jurídica. Tem, em especial, capacidade para contratar, adquirir e dispor de bens móveis e imóveis, e de demandar em juízo.
(2) A condição jurídica, os privilégios e as imunidades da Organização no
território do Reino Unido continuam sendo regidos pelo Acordo sobre Sede entre
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(3) Se a sede da Organização se transferir para um pais Membro da Organização, esse Membro concluirá, tão logo seja possível, um acordo com a Organização, a ser aprovado pelo 'Conselho, relativo à condição jurídica, aos privilégios e à.'! imunidades da Organização, do seu Diretor-Executivo e do secretariado e técnicos bem como dos representantes dos Membros enquanto se
acharem naquele país no exercício de suas funções.
(4) A menos que outras medidas de ordem fiscal venham a ser pastas em
execução nos termos do acordo a que se refere o parágrafo (3) deste Artigo
e até que seja concluído tal acordo, o novo Membro anfitrião deverá:
(a) conceder isenção de taxas sobre a remuneração paga pela Organização a seus funcionários, com a ressalva de que tal isenção não ~ aplicará
necessariamente aos nacionais daquele pais; e
(bl conceder isenção de taxas sobre os haveres, a receita e os demais
bens da Organização.
(5) Se a sede da Organização se transferir para pais que não seja Membro da Organização, o Conselho obterá do Governo desse país, antes da transferência, uma garantia escrita de que:
(a) concluirá com a Organização, tão logo s·eja possível, um acordo nos
termos especificados no parágrafo (3) deste Artigo; e
(b) concederá, até que se conclua tal acordo, as isenções a que se refere
o parágrafo (4) deste Artigo.
(6) O Conselho se esforçará por concluir o acordo descrito no parágrafo (3)
deste Artigo com o Governo do pais para o qual se deverá transferir a sede
da Organização antes de efetuar a transferência da sede.
CAPiTULO V

Disposições Financeiras
ARTIGO 21

Disposições Financeiras
(1) As despesas das Delegações ao Conselho, dos representantes junto ao
Comitê e dos representantes em quais•quer comitês do Conselho ou do Comitê
Executivo serão custeadas pelos Membros respectivos.
(2) As despesas necessárias à administração do Acordo serão custeadas
por contribuições anuais dos Membros, nos termos do Artigo 22. Se, no entanto, um Membro solicitar a prestação d·e serviços e·speciais, o Conselho poderá
exigir que aquele Membro os pague,
(3) Será mantida uma contabilidade adequada para a administração do
Acordo.
ARTIGO 22
Aprovação do Orçamento Administrativo
e Fixação das Contribuições
(1) Durante o s·egundo semestre de cada exercício financeiro, o Conselho
aprova o orçamento administrativo da Organização para o exercício financeiro
seguinte e fixa a contribuição respectiva de cada Membro.
(2) A contribuição de cada Membro para o orçamento administrativo de
·cada exercício financeiro é proporcional à relação que exista no momento da
aprovação do orçamento administrativo relativo a esse exercício, entre o número de seus votos e a soma de votos de todos os Membros em conjunto. Para
fixar as contribuições os votos de cada Membro são calculados sem se tomar
em consideração a suspensão do direito de voto de qualquer Membro ou qualquer redistribuição de votos daí resultante.
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após a entrada em vigor do Acordo é fixada pelo Conselho com base no número de votos atribuídos ao novo Membro e no período restante do exercício
financeiro em curso, bem como para o exercício financeiro seguinte se tal
Membro aderir à Organização entre a adoção do orçamento para aquele exer·Cicio e o inicio deste, mas não serão alteradas as contribuiçõe·s fixadas para os
outros Membros.
(4) Se o Acordo entrar em vigor mais de oito meses antes do inicio do
primeiro exercício financeiro completo da Organização, o Conselho, em sua
primeira sessão, aprovará um orçamento administrativo que cubra o período
que se estenda até o inicio do primeiro exercício financeiro completo. Ca'so
contrário, o primeiro orçamento administrativo cobrirá não apenas este período
inicial como também o primeiro exercício financeiro completo.
ARTIGO 23
Pagamento das Contribuições

(1) Os Membros se comprometem, de conformidade com seus respectivos
procedimentos constitucionais, a pagar suas contribuições ao orçamento administrativo de cada exercício financeiro. As contribuições ao orçamento administrativo de cada exercício financeiro são pagas em moeda livremente conversível, e eXigível no primeiro dia daquele exercício; as contribuições dos
Membros relativas ao ano civil em que tais Membros ingressem na Organização
são eXigíveis na data em que se tornam Membros.
·
(2)· Se, ao fim de quatro meses após a data do vencimento de sua contribuição conforme o disposto no parágrafo (.1) deste Artigo, um Membro
não tiver saldado integralmente a sua contribuição ao orçamento administrativo, o Diretor-Executivo solicitará ao Membro o pagamento no mais breve prazo
possível. Se, ao cabo de dois meses após a solicitação do Diretor-Executlvo, o
Membro ainda não tiver saldado a sua contribuição, o direito de voto desse Membro no Conselho e no Comitê Executivo fica suspenso até que seja efetuado o
pagamento integral da contribuição.
(3) Um Membro cujo direito de voto tenha sido suspenso de acordo com o
parágrafo (2) deste Artigo não é privado de nenhum dos seus outros direitos ou
exonerado das obrigações que lhe impõe o Acordo, a menos que o Conselho assim
decida por voto especial, permanecendo ele obrigado a pagar a sua contribuição
e a cumprir suas outras obrigações financeiras previstas no Acordo.
ARTIGO 24
Verificação e Publicação das Contas

Logo após o encerramento de cada exercício financeiro, é apresentada ao
Conselho para aprovação e publicação a prestação d·e contas da organização para
aquele exercício financeiro, comprovada por um auditor independente.
CAPiTULO VI
Obrigações Gerais dos Membros
ARTIGO 25

Obrigações dos Membros

(1) Os Membros se comprometem a adotar as medidas que se fizerem necessárias para que cumpram as obrigações contraídas em decorrência ao Acordo,
e a colaborar plenamente entre si com viStas à consecução dos objetivos do
mesmo.
·
(2) Os Membros se comprometem a tornar disponíveis e a fornecer todos
os dados estatísticos e informações que, conforme o disposto no regimento interno, sejam necessárias à Organização para o bom desempenho das suas funções de conformidade com o Acordo.
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Normas Trabalhistas

Os Membros asseguram a manutenção de normas trabalhistas justas nas
suas respectivas indústrias açucareiras e, na medida do possível, procurarão
melhorar o nível de vida dos trabalhadores industriais e agrícolas nos diferentes
setores da produção açucareira e dos cultivadores de cana-de-açúcar e de beterraba.
CAPiTULO VII

l

Revisão Anual e Medidas para
Estimular o Consumo
ARTIGO 27
Revisão Anual

1

(1) O Conselho passa em revista cada ano civil a· evolução do mercado de
açúcar e seus efeitos .sobre a:s economias dos diferentes pai.ses.
(2) O relatório de cada revisão anual é publicado na forma e maneira que
o Conselho decidir.

ARTIGO 28
Medidas Destinadas a Estimular o Consumo
(1) Levando em consideracão os objetivos pertinentes da Ata Final da Primeira Sessão da UNCTAD, cadá Membro adota as medidas que julgar apropriadas para estimular o consumo de açúcar e para remover quaisquer obstáculos
que restrinjam o crescimento do consumo de açúcar. Ao proceder assim, cada
Membro leva em conta os efeitos sobre o consumo do açúcar de tarifas alfandegárias, impostos internos, gravames fiscais e controles quantitativos e outro·s, e todos
os outros fatores relevantes na ava:liação da situação.
(2) Cada Membro informa periodicamente o Conselho das medidas que
adotou de acordo com o parágrafo (1) deste Artigo, assim como dos seus efeitos.
(3) O conselho estabelece um Comitê de Consumo de Açúcar composto de
Membros exportadores e importadores.
(4) o Comitê examina questões como:
(a) os efeitos que exercem sobre o consumo de açúcar, o uso de todas as
formas de substitutos para o açúcar, incluindo outros dulcificantes;
(b) o tratamento fiscal dado ao açúcar, outros dulcificantes;
(c) os feitos (i) da taxação e das medidas restritivas, (ii) das condições
econômicas e, em particular, das dificuldades observadas no balanço de pagamento e (Ui) das condições climáticas e outras, sobre o consumo de açúcar em
diferentes paises;
(d) meios de promover o consumo, particularmente em países onde o consumo per capita. seja baixo;
(e) cooperação com agências interessadas na expansão do consumo do
açúcar e de outros alimentos correlatas; e
·
(f) pesquisa de novos usos para o açúcar, seus subprodutos e das plantas
de que é extraído; e submete ao Conselho as recomendações que julgar desejáveis para que medidas apropriadas sejam tomadas pelos Membros ou pelo conselho.

CAPiTULO VIII

Litígios e Reclamações
ARTIGO 29

Litígios
(1) Qualquer litígio relativo à Interpretação ou aplicação do Acordo que
não seja resolvido entre os Membros interessados é submetido, por solicitação
de qualquer dos Membros que seja parte do litígio, à decisão do Conselho.
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de acordo com o parágrafo (1) deste Artigo, uma maioria dos Membros que disponha de não menos de um terço do total dos votos pode requerer ao Conselho
que, após discussão do assunto e antes de adotar uma decisão, solicite a opinião
da junta consultiva mencionada no parágrafo (3) deste Artigo, sobre a questão
em litígio.
(3) (a) A menos que o Conselho decida unanimemente de outra forma, a
junta é Integrada por cinco pessoas, a saber:
(1) duas pessoas designadas pelos Membros exportadores, dll.'l quais uma
com grande experiência no assunto de que é objeto o litígio, e a outra com autoridade e experiência jurídica;
(ii) duas pessoas com idênticas qualificações designadll.'l pelos Membros
importadores; e
(iii) um Presidente, escolhido unanimemente pelas quatro pessoas designadas segundo os Incisos (I) e (li) ou, se não chegarem a acordo, pelo Presidente
do Conselho.
(b) Podem ser designados para Integrar a junta consultiva nacionais de
qualquer Membro ou não-Membro.
(c) As pessoas designadas para compor a junta consultiva atuam a título
pessoal e não recebem instruções de qualquer Governo.
(d) As despesas da junta consultiva são custeadas pela Organização.
(4) o parecer fundamentado da junta consultiva é submetido ao Conselho,
que, por voto especial e levando em conta todas as Informações pertinentes,
decide o litígio.
ARTIGO 30
Medidas a serem tomadas pelo Conselho em caso de reclamações
ou de não ClllllPrimento de obrigações pelos Membros
(1) Toda reclamação no sentido de que qualquer Membro deixou de cumprir
as obrigações estipuladas pelo Acordo, é por solicitação do Membro que formula
a reclamação, submetida ao Conselho, que, após consulta prévia com Membros
Interessados, toma uma decisão a respeito.
(2) Qualquer conclusão do Conselho no sentido de que um Membro deixou
de cumprir as obrigações estipuladas no ..a..cordo é adotada por votos por maioria
distribuída simples e específica a natureza da infração.
(3) S·empre que, seja como resultado de uma reclamação, seja por qualquer outro motivo, o conselho concluir que um Membro infringiu o Acordo, pode
o mesmo, por voto especial e sem prejuízo de quaisquer outras medidas previstas especificamente em outros Artigos do Acordo:
(i) suspender o direito de vo:o do Membro no Conselho e no Comitê Executivo; e, se julgar necessário.
Ui) suspender outros direitos do Membro em apreço, inclusive o de ser eleito
para o de ocupar funções no Conselho ou em qualquer de seus comitês, até
que tenha cumprido as suas obrigações; ou, se a infração prejudica de forma
significativa a operação do Acordo,
(iii) aplicar as diE.posições do Artigo 40.
CAPiTULO IX
Preparativos para um novo Acordo
ARTIGO 31
Peparativos para um novo Acordo
(1) O Conselho dará início assim que possível ao estudo das bases e da estrutura de um novo acordo internacional do açúcar e apresentará um relatório
aos Membros o mais tardar até 31 de dezembro de 1974. O relatório conterá as
recomendações que o Conselho julgue apropriadas.
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em qualquer relatório posterior baseado em estudo semelhante pelo Conselho,
sollcitará este ao Secretário-Geral da UNCTAD, tão logo julgue apropriado, a
convocação de uma. oonferência. negociadora.
CAPi':rnJLO X

Disposições Finais
AaTIGO 32
Assinatura

O Acordo está aberto, na sede das Nações Unidas, até 24 de dez·embro de
1973, inclusive, à assinatura. de qualquer Governo convidado a participar da Conferência das Nações Unidas sobre Açúcar de 1973.

MllriiGO 33

I

·Ratificação
O Acordo fica sujeito a ratificação, aceitação ou aprovação pelos Governos
signatários de acordo com seus respectivos procedimentos constitucionais. Com
exceção do disposto no Artigo 34, os instrumestos d·e ratificação, aceitação ou
aprovação serão depositados junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas o mais
tardar até 31 de dezembro de 1973.
•ARTIGO 34
Notificação pelos Governos
(1) Se um ·Governo signatário não puder atender às ·exigências do Artigo 33
dentro do prazo especificado em tal Artigo, poderá notificar o Secretário-Geral
das Nações Unidas, o mais tardar até 31 de dezembro de· 1973, de que se compromete a procurar obter ratificação, aceitação ou aprovação, de conformidade
com os procedimentos constitucionais necessários, tão logo quanto possível e,
em todo caso, antes de 15 de outubro de 1974. Qualquer Governo relativamente
ao qual o Conselho tenha fixado, de acordo com aquele Governo, as condições de
adesão, poderá também notificar o Secretário-Geral das Nações Unidas de que se
compromete a cumprir os procedimentos constitucionais necessários para aderir
ao Acordo o mais rapidamente possível é o mais tardar dentro do período de seis
meses que se seguir à data em que se tenham fixado tais condições.
(2) Se o Conselho estimar que um Governo que tenha feito uma notificação
de conformidad·e com o parágrafo (1) não pode depositar seu instrumento de
ratificação, aceitação, aprovação ou adesão dentro do prazo apllcável a esse
Governo dentro do prazo mencionado naquele parágrafo, o referido Governo
poderá depositar tal instrumento ·em data posterior que se especificará; entretanto, no caso de Governo signatário, essa data não será posterior a 15 de
abril de 1975.
(3) Quaquer Governo que tenha feito a notificação mencionada no parágrafo (1) tem a condição de observador até que:
(a) deposite um instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão;
ou, se ocorrer antes;
(b) expire o pra!llo para o depósito de tal instrumento; ou
(c) Indique que aplicará o .Acordo provisoriamente.
AIRTJ!GO 35
Indicação de aplicação provisória dio Acordo
(1) Qualquer Governo signatário que faça uma notificação nos termos do
Artigo 34 pode também indicar na notificação, ou em qualquer momento posterior, que apllcará o Acordo provisoriamente.
(2) · No decorrer de qualquer período em que o Acord·::> esteja ·em vigor, provisória ou definitivamente um Governo que indique que apllcará provisoriamente
o Acordo tem a condição de Membro provisório da Orgnização até que deposite
silu Instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou ad·esão, e S€ torne assim
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o depósito de seu instrumento de acordo com o que dispõe o Artigo 34.
ARTIGO 36

Entrada em Vigor
(1) O Acordo entra definitivamente em vigor em 1.0 de janeiro de 1974, ou
em qualquer data dentro dos seis meses subseqüentes. se. naquela data. Governos
que representem pelo menos 50% das exportações liquidas totais indicadas no
Anexo A e Governos que representem pelo menos 40% das importações liquidas.
totais indicadas no Anexo B tiverem depositado os seus instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. O
Acordo também ·entra em vigor definitivamente em qualquer data posterior se
estiver provisoriamente e se essas exigências percentuais sejam preenchidas pelo
depósito dos instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.
(2) O Acordo entra provisoriamente em vigor ·em 1.o de janeiro de 1974,
ou em qualquer data dentro dos seis meses subseqüentes se, até essa data,
Governos que preencham as exigências percentuais de acordo com o parágrafo (1)
deste Artigo tiverem depositado seus instrumentos de ratificação, aceitação ou
aprovação, ou tiverem indicado que aplicarão o Acordo provisoriamente.
(3) Em 1.0 de janeiro de 1974, ou em qualquer data dentro dos doze meses
seguintes, e ao fim de cada período subseqüente de seis meses em que o Acordo
estiver provisoriamente em vigor, os Governos de quaisquer dos países que tiverem
depositado instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão podem
decidir colocar o Acordo definitivamente em vigor entre eles, sejam em sua totalidad•e ou em parte. Esses'Governos podem também decidir que o Acordo entre ou
continue provisoriamente em vigor, ou caduque.
A!RTroO 37

Adesão
Todos os Governos convidados à Conferência das Nações Unidas sobre Açúcar
de 1973, e todos os demais Governos que sejam Membros das Nações Unidas ou de
suas agências especializadas ou ainda da Agência Internacional de Energia Atômica podem aderir ao Acordo de conformidade com as condições a serem estabelecidas pelo Conselho de comum acordo com o Governo interessado na adesão. A
ad·esão se faz pelo depósito de um instrumento de adesão junto ao S·ecretãrioGeral das Nações Unidas.
M1/I1]G0 38

Aplicac;ã.o Territorial
(1) Qualquer Governo pode, no ato de assinatura ou depósito de um instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, ou em qualquer época
posterior mediante notificação ao S•ecretário-Geral das Nações Unidas, declarar
que o Acordo
(a) também se estende a qualquer dos territórios em desenvolvimento por
cujas relações internacionais tiver no momento responsabllidade final e que
tenha notificado a ·esse Governo de que deseja participar do Acordo; ou
(b) apenas se estende a qualquer dos territórios em desenvolvimento por
cuj.as relações internacionais tiver no momento responsabllidade final e que
tenha notificado a esse Gov•erno de que deseja participar do Acordo, e o Acordo
se estende aos territórios assim incluídos, a: partir da data da notificação se o
Acordo já tiver entrado em vigor para esse Governo ou, se a notificação tiver
sido feita antes dessa. data, a partir da data em que o Acordo entrar em vigor
para o referido Governo. Qualquer Governo que fizer uma notificação de acordo
com o parágrafo (1) (b) poderá subseqüentemente retirar essa notificação e
faz.er uma. ou mais notificações ao Secretário-Geral das Nações Unidas de acordo
com o parágrafo (1) (a).
(2) Quando um território .ao qual se haja estendido o ll.cordo de conformidade com o parágrafo (1) deste Artigo vier a assumir responsab111dade por
suas relações internacionais, o Governo desse território poderá, dentro do período
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que assumiu para o território os direitos e as obrigações correspondentes a uma
Parte Contratante do Acordo. A partir da data de semelhante notificação, passará a ser Parte Contratante do Acordo.
(3) Qualquer Parte Contratante que deseje exercer o direito que confere
o Artigo 4 com respeito a qualquer território por c11jas relações internacionais é
no màmento o responsáv•el final pode fazê-lo mediante notificação nesse sentido
dirigida ao Secretário-Geral das Nações Unidas seja ao efetuar o depósito de seu
instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, seja em qualquer
momento posterior.
(4) Qualquer Parte Contratante que tenha feito uma notificação de acordo
com o parágrafo (1) (a) ou (1) (b) deste Artigo pode, em qualquer momento
posterior, mediante notificação ao Secretário-Geral das Nações Unidas, declarar
em con.sonância com o desejo do território que o Acordo ·não mais se estende ao
território mencionado na notificação, e o Acordo deixa de se estender a tai território a partir da data da notificação.
(5) Uma Parte Contratante que tenrha f·eL+o uma notl·ficação de acordo com
o pa.rágrafo {1) (a) ou (1) (b) d·este Artigo continua a assumir responsabilidade
final pelo cumprimento das obrigações emanadas do ·Acordo por pa.r.te dos territórios que, de conformidade c·om o disposto neste Artigo e no Artigo 4, s·e.jam
Membros em separado da Organização, a menos que e até ·que tais 1territórios
façam uma notificação de acordo com o parágrafo (2) deste Artigo.
Ml.TIGO 39

•Retirada
(1) Qualquer Membro pode·rá se retirar do Acordo em qualquer momento
após o primeiro ano de vigência, mediant·e notificação por escrito ao SecretárioGeral das Nações Unidas.
(2) A l'etirada nos termos deste Artigo torna-se efetiva nov·ent.a dias depois
do recebimento da notificação pelo 1.0-Becretário-Ger.al das Nações Unidas.
AiR.TJ:GO 40

Exclusão
Até o Conselho considerar que um membro deixou de cumprir as obrigações
previstas no Acordo e decidir, ademais, que a infração prejudica gravemente
o funcionamento do Acordo, ~pode por voto especial, excluir da Organização o
Membro em questão. O Conselho notifica imediatamente o Secretário-Geral
das Nações Unidas de qualquer decisão nesse sentido. Noventa dias depois da
data da decisão do Conselho, o Membro em questão deixa de ser Membro da
Orgtanização e, se for Parte Contratante, deixa de participar do Acordo.
AiR.TJ:GO 41

Liquidação das Contas em Caso
de Retirada ou de Exclusão

(1) o ooooelho procede ao acerto de contas com um Membro •que se retira
ou foi excluído. A Organização retém quaisquer importâncias já. pagas por um
Membro que se re·tire ou que seja excluído, e esse Membro continuará obrigado a.
pagar qualquer importância que deva à Organização no momento em que se
efe~ivar a exclusão ou r·etirada; entretanto no caso de uma. \Parte 0()ntratante que
não possa aceitar uma emenda e que, em decorrência, deixe de participar do
Acordo em virtude das disposições do parágrafo (2) do Artigo 43, o Conselho
pode fazer qualquer acerto de contas que considere equitativo.
(2) Um Membro que se tenha retirado ou tenha sido excluído, ou que tenha
deixado de participar do Acordo por alguma outra razão, não tem direito quando
este expirar, a participar do produto da liquidação ou de outros haveres da Organização, nem responde por parte alguma do deficit da Organização, caso haja.

-32<IIJRTJiOO 42

Duração e Prorrogação
(1) Este Acordo permanece em vigor até 3,1 de dezembro de 197'5, inC.:usive.
(2) Todavia se se neg,o'Ciar um novo acordo intemaci<mal do açúcar conforme o disposto no Artigo 31· e se ,tal acordo entrar em ,vigor antes dessa data
o presente Acordo será considerado ,terminado ao entrar em vigor o novo acordo.
(3) Não obstante o ,que dispõe o parágrafo (1) deste Artigo pode o Conselho,
por vota.ção especial ·após o dia 31 de dezembr·o de 1974, pro·rrogar este Acordo
a:té 31 de dezembro de 1976, inclusive o Conselho poderá subseqüentemente prorrogar o Acordo por períodos anuais a partir desse ano. Não obstante o disposto
no Artigo 11, as prorrogações decididas pelo Conselho de conformidade com este
Artigo ficam sujeitas à apl!caçlLo dos procedimentos constitucionais por parte
de cada Membro.
(4) Caso seja negociado um novo· acordo internacional conforme previsto
no Artigo 31 e esse acordo entre em vig,or durante qualquer período de prol:'rogação deste Acordo, este último, tal como tenha sido prorrogado, se dará por terminado ao entrar em vigor o novo acordo.

ARTEGO 43

Emendas
(1) O Conselho pode por voto especial, recomendar uma ·emenda do Acordo
às Partes Oontratantes. o Conse·lho pode fixar um prazo após o qual cada Parte
Clontratante notifica o SecretáJrio-Geral das Naçõ,es Unidas de sua aceitação da
emenda. A emenda entra em vigor cem dias depois que o Secretário-Geral das
Nações Unidas tiver recebido notificaçõ·es de ac·eitaçlLo de Partes Contra,•antes
que reúnam pelo menos 850 do total de votos dos Membros e~portadores e representem pelo menos três quartos de tais MembrO'S e de Pad;es Oontratantes que
reúnam pelo m•enos 80() do to+al de v.otos dos Membros importadores e representem pelo menos ,três ·quartos de tais Membr>os, ou ·em qual,quer data posterior que
o Conselho tenha determinado po,r voto especial. O Conselho pod·e fixar um prazo
para que cada Parte Contratante notmque o Secretário-Geral das Nações Unidas
de sua aceitaçã,o da emenda e, s-e, transcorrido o referido prazo, a emenda nlLo
tiver 'entrado em vigor, S•erá considerada como ·retirada. O Conselho presta ao
Secretário-Geral a informação necessáda para determinar !Se as notificações de
aceitação recebidas são suficientes para qu·a .a emenda tenha •efeito.
(2) Qua:quer Membro em cujo nome não tenha sido feita notificação de
uma emenda até a data em que a r•eferida ·emenda entre ·em vigor deixará a
partir dessa data, de participar da Organização. Se contudo, antes da druta de
entrada em vig·o·r da emenda, for o S·ecretário-Geral das Naçõ·es notificado, em
nome dess•e Membro, ·que por dificuldades r·elacionadas com o procedimento cons-.
tituc!onal ne.cessário, nlLo será possível conseguir a tempo sua aceitação, mas que
o Membro se compromete a aplicar provisoriamente a emenda, esse Membro continua a par.tlcipar da Organização. Enquant.o não for o Secre•ã.rio-Ge·ral notificado de .que tal Membro aceita a emenda está •este obrigado provis·oriamente pelas
disposições da emenda.

MtTiiGO 44
Notificação pelo 'Secretádo-Geral das

Nações Unidas
O Secretário-Geral das Naçõ-es Unidas notifica todos os Estados Membros das
Nações Unidas ou de qualquer de suas agência.s especializadas ou ainda da Agência Internacional de Energia Atômica de cada assinatura, de cada de·pósito de um
instrumento de rru+ificação, aceitac;lLo, apr,ovaçlLo ou adeslLo, d·e cada notificação
nos te•rmos do Artigo 34, e de cada indicação nos termos do Artigo 3,5, e bem
a~Ssim da:; datas em que o Acordo ·entra pl1ovisória ou definitivamente em vigor.
O Secretario-Geral ,notiflca todas as Partes Contratant·es de cada. not!Jficação nos
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de cada exclusão nos termos do Artigo 40, da data em que uma emenda tenha
efeito ou seja considerada como retirada nos termos do parágrafo (1) do Artigo
43, e de qualquer cessação de participação do Acordo de conformidade com o
parágrafo (2) do Artigo 43.
Em fé do que os abaixo· a.ssin:tdo~. d·ev!damente auto'f!zados para este fim por
seus respectivos Governos, assinaram este Acordo nas datas que figuram ao lado
de suas .assinatur~.
Os textos deste Acordo em chinês, espanhol, francês, inglês e russo são Igualmente autênticos. Os originais são depositados nos arquivos das Nações Unidas e
o Secretãrio-Geral remet.erá cópias autenticadas doo mesmos para cada Estado
signatári'!l ou ad·erente.

ANEXO A

Cl·assificação para os ifins do Artigo 36
Exportadores

!I

I
'

Exportações Líquidas
<1. 000 toneladas
métp.cas)
Afr!ca do Sul ....................................... .
1.045
167
Argentina ........... ,................................ .
Austrália ............................................ .
2.298
Bolívia ............................................... .
42
Brasil .................................... ,........... .
2.638
Colômbia ............................................. .
203
Con!l'o ............................................... .
40
Costs. Ri'ca ............................................ .
105
5.500
Cuba .................................... · · · · · · ·. · · · · · ·
Equado·r ............................................. .
96
E! Salvador .......................................... .
134
290
Fiji ......................... · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Filipinas .............................................. .
1.262
Guat.ema:a ................. ,......................... .
103
1:2
Honduras ......................... ,................. · · ·
35
Hungria ................................. · · · ·. · · · · · · · · ·
266
índia ................................................ .
índias Ocldent~
101
Barbados ............... ,............................. .
320
Guiana ......................................... · ·· ·· ·
279
Jamaica ................................ · · · · · · · · · · · · · ·
Tr!nidad .s Tobago ................................... .
183
31
Indonésia ................ .' ........................... .
Madagascar ........................................... .
39
1
Malawi .............................................. .
650
Maurído ........... ·I·· ..................... · .. ·.······
598
Méxic·o ............................................ ·1· ..
l20
Nicarágua ............................................ .
38
\Panamá ............................................. .
13
\Paraguai . •I· •••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
481
Peru ............................................ · ·. · · ·
310
PolônLa .................. ,............................ .
1.141
Re·púb!Lca •DO·minicana ............................... .
11
Romênia ............................................. .
189
Suazilândia .......................................... ·
439
Tailândia ............................................ .
123
Tche·c.oslováquia ..................................... .
25
Uganda .............................................. .
160
Venezuela ............................................ .
Total ........................................ . 19 ..504
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Cla.ssi·ficação para, os fins do Artigo 36
Importadores
Importações Liquidas
(1. 000 toneladas
métricas)
85
Bangla.de~h .......................................... .
160
Bulgária ............................................. .
939
Canadá .............................................. .
230
Chile ..................................... · · · ..... · .. ·
108
Clngapura ........................................... .
Comunidade Econôm!ca Européia (1) •..•.••.......•..
380
221
Coréia ............................................... .
72
~sta do Marfim ..................................... .
4.960
Estados Unidos da América ......................... .
136
Fln:ândia ............................................ .
Gana ................................................ .
60
Iraque ............................................... .
245
295
Iugoslâvia. ........................................... .
2.744
Japão ........................................ · ... · ··.
Líbano ............................................... .
54
Malásia .............................................. .
347
Malta ................................................ .
16
Marro·cos ............................................ .
185
Nigéria .............................................. .
118
Noruega ............................................. .
168
Nova Zelândia ....................................... .
155
P.ortugal ............................................. .
34
89
Quênia .......................... · ........... · · · · · · .. ·
Repúbli-ca iDemocrâtica Alemã ....................... .
145
Síria ................................................. .
134
Suécia ................................................ .
112
Suíça. ................................................ .
247
Unioo das Repúblicas Soc:a.llstas Soviéticas .......... .
1.860
Total ........................................ . 14.299
(1) Sem preduízo de sua condição no Acordo em caso de participaçã,o no mesmo.
(As Comissões de Relações Exteriores, de Economia e de Agricultura.)

PARECERES
PAREQEiR

N.o 431, de 1974
Da Comissão de Agricultura, sobre o Projeto de ·Lei da Câmara n.0 107,
de 1974 (n.0 1. 730-C, de 1973, na origem), que "dispõe sobre a inspeção
e fiscalização do comércio de fertilizantes, corretivos e inoculantes, destinados à agricultura, e dá outras providências".
Relator: Sr. Antônio Fernandes
O projeto em exame esta:belece a obrigatori·ed.ad•e da inspeção e da fisca'ização do comércLo de fertilizantes, corretivos e inoculantes destinados à agricultura, determinando, ainda, o seguinte:
·
- com]}ete ao Gove•rno Federal, por intermédio do Mlnls·térlo da. Agricultura,
exercer a f!scaU2lação e a. inspeção ind~cadas;
- a: competência do Ministério da Ag.rlcultura ]}Ode ser delegada aos Estados,
Territórios e Distrito Fed·eral, mediante convênio;
- o esclarecimento ct:e dúvidas, o julgamento de irufraçõe.s e a apllcação de
penalldades cabem ao Ministério da Agricultura.
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nutr!ente.s das plantas; b) por corretivo, todo material capaz de, quando apliC:1.do ao solo, corrigir-1!1e uma ou mais características d-esfavoráveis às plantas;
por inoculante, toeo ma teria! contendo microorga:nismos fixadores de nitro-gênio
.e que atue, f·avoravelmente, no des•envolvlmento das plantas.
O

art. 4.0 suj.sita as .entidades que importem, produzam, man!pulem ou re-

vendam fertilizantes, corretivos ou incculantes, ao :registro no órgão competente
de fLs·caliza:ção; caso contrário, ficam impedidas de comercializar tais produtos
(art. 5.0).
ReguLamento contendo especificações, normas e obrigaçõ.es deverá ser baixado (art. 6.0 ) • .AJas infratores serão aplicadas sanções, de aco:rdo com o 'Clisposto
no art. 7.0 e incisos.
O projeto em exame é d<e inicia:tiva do Poder Executivo," e foi submetido ao
Congr.esso Nacional, nos termos do art. 51, da; Constituição. Acompanha-o· Exposição d'e Motivos, em que o Titula.r da Agricultura diz:
- No setor rural, deve dar-se ao comércio e uso de insumos m•odernos
o máximo de atenção, pois que da perfeição com que se lancem as
bases de tal procedimento também d·ependerá sem dúvida, o crescimento
continuo e acelerado da produção agropecuária.
Assim, com pa;rte indispensável do estímulo ao uso de fertilizantes. a autoridade atualiza a legislação referente à fiscaliza-ção do comércio de f·ertil:iza.ntes
e corretivos ag.rícolas.. O projeto institui taxas de fis•Clalização, a fim de mante.r
estruturas bem de·finidas, e atende a imp•O·rtante s•etor da: nossa economia, principalmente quando se sabe que os altos preços das matérias-primas pai:a fe•rtil!zantes no merca-do internacional, continuam preocupa:ndo os importadores
brasi:eiros.
iN'a atuai situação, os instrumentos da política agrí:cola precisam de refo·rmulação, pois o homem do campo está sendo obrigado a intervir cad<a: voez mais
porque os adubos e d'e•fensivos pesam muito na composição dos custos da produção, de vez que empregados nas seguintes proporções:
Culturas
Soja
Batata
Tomate
Amendoim
Café
Lar.anj•a
Algodão

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

i

••

i,
I
I
.

I
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o.'

•••••

o ••• o ••••••••••••

••••

o ••••

o •••• o ••••••• o •••

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

o ••••••

o ••••• o ••••••

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

Adubos

Defensivos

15,2%
17,4%
23,5%
13,7%
13,4%
28,2%
13,9%

10,2%
4,2%
21•.2%
10,9%
14,5%
14,9%
14,5%

.8. importação de matérias-primo:s para a produção de defensivos e fertillzantes r·epre.sent.a uma saída de d1visas da ordem de US$ 76 milhões, que representa uma evolução de 330%, no período de 1962 a 1972. Este ano, está
ocorrendo o aumento a:celerado do valor das impo·rtações, em virtude d~t dependência de alguns produtos de orig.em petroquímica. Antes da crise do petróleo,
estimava-se que nossos gastos, no setor, seriam de US$ 33 milhões em 19!74.
Findo o primeiro semestre deste ano, as previsões Sll situavam .em t.sto superior
a US$ 90 mHhões em tais despesa:s. Estima-se que, em relação ao D!Drr a demanda
inte:rna brasi'eira, no p·r-es•ente ano agrícola chegue a treze mil toneladas, à
concentraçi'io de 100%. A Hoechst é a única produtora nacional e tem condições
de fo:rnecer o máximo de apenas sels mil tonelada:s. As outras sete mil toneladas
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impossibilitado de atende.r a .essa demanda, e o produto está escasseando no
mercado. No to·cante ao Parathion, a situação é semelhante à do DDI!', A Bayer
é quem o produz, no plano interno, e não S•e acha em condições de abaste·cer o
mercado; há d~ficuldades, inclusive, de abnste·cimento no exterior. I&so repercute
nos preços.
Outro detalhe: em 1973 havia es.perança de que os de1f.ensivos em pó fossem
substituídos pelos liquides. Acontece que a grande incidência de pra:gas (brQcas)
nas plantações de café e, tam·bém, a maior utlllz·ação de BHC determinaram
•grande procura do talco, influindo na er.evação dos preços.
'
Tais considerações mostra:m a lmportãncl·a do projeto em exame, que define
a estrutura pa11a atendimento de ferti'izantes, CQ·rretivos e inoculantes agrícolas.
Conhecendo det!lllhadamente o que se pa:~a. o Governo tem ·COndições de suprir
as necessidades, dotando nossa a:grlcultura dos meios que lhe permitam equiparar-se às práticas mais evoluídas de produção agrícola.
Somos, portanto, pela aprovação do pre.sent·e projeto de lei.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1974. - Mattos Leão, Vice-Presid·ente,
no exercício da P<residência - Antônio Fernandes, Relator - Ruy Carneiro Fema.ndo Corrêa.

PARECER

N.0 432, de 1974

Da (!omisSão de Economia, sobre o Projeto de Lei da Câmara. n.0 107,
de 1974.

Relator: Sr. Renato Fra.nco
O Senhor Presidente da República submete à deliberação do Congresso
Nacional, o Projeto de Lei que "dispõ·e sobr·e a fiscalização do Comércio de
fertillzamtes corretivos e inoculantes, destinados à agricultura, e dá outras pro;idências".
Acompanha ,a, Mensagem ~esidencial, Exposição de MiOtivos do Senhor
Ministro de Estad•o da Agricultura, que ressa'ta ter aquele Mlnistério decidido
"como parte de providências destinadas a promover o desenv•oivimento do setor
·rural, atuallza:r a leg!s~ação relativa à fisc.alizaçã·o do comércio de fert!l!zantes
e col'Tetivos". Por este motivo, es'Clal'ece o mesmo documento "mediante a elalbo·ração de Anteprojetos de Lei, foram estabel>ecidos os princípios em que se
deve fundamentar a fiscalização, c.a;bendo, à j)Osterior l'e.gulamentação, o enfoque
minucioso da matéria:".
O .exame da matéria contida no citado projeto nos demonstra trata•r-se de
princípios nos quais s·erá sedimentado o :pl'ocesso de inspeção e fiscal!zação do
comércio de fert!llzant.es corretivos e inoculoantes, destinados à agrieultura. As
normas fundamentais, contidas no projeto em estudo, são as seguintes:
1.

a obrlgato.rledade de inspeção e fis·calizaçã•o;

2. a competência do Governo Federal, por intermédio do Ministério da
Agricultura, para eXierce·r o processo de inspeção e fiscalização;
3. a permissilb!Udade de delegação de competências do Ministério da Agriculturra pa:ra: os Estados, Territórios e Distrito Fede.ra·l;
4. a olbrigaoo·riedade de registro, no órgão competente d·e fiscalização, das
empresas que operam, em seus vái:t'!os aspectos, com f·ertillzantes, cQrretivos e
lnoculan tes; e
5. as sanções roequeridas à eoficiência do processo de inspeçã.o e fiscalização.
Partindo do pressuposto cre que o Governo dará execução conveniente às
medida-s preconizadas na proposição, que objetiva eleV"ar a produtividade do setor
a.gricola, somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n.0 107/74.
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Renato Franco, Relator - Franco Montoro - Arnon de Mello - Helvídio
Nunes - Luiz Cavalcante.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Exped!.ente lld•o vai à publicação.
-

Sobre a mesa, projetas cre lei que serão !Idos pelo Sr. 1.0-Secretário.
São lidos os seguintes:
PROJETO :DE LEI DO SENADO
N,0 108, de 1974

Introduz alterações mo Código de Processo PenaL
O COngresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - A!crescentem-se ao art. 23 do Código de P·rocesso Penal (DecretoLei n.0 3.689, de 3 de outubro de 1941) os seguintes pM"ágrafos:
"Art. 23 - ........................................................... .
§ 1.0 - Sendo o réu primário, seu nome não podm:u ser lançado· em
qualquer registro púb:ico de Identificação e estatística criminal, ltiltes
do trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória;
§ 2. 0 A distribuição das ações penais co·ntra réus primários ficará
sujeita à regra do § 2.0 do art. 709 deste Cód!g'O, vedado às repall't!ções
policiais, aos Cartórios de Distribuição ou eras Varas Criminais o tomecimento d'e certidões relativas aos respectivos Inquéritos ou processos, a
não ser quando requisitadas por autorid!l!de judlclá·rla:."
§ 3. 0 As repartições policiais e judiciárias acima mencionadas farão o
imediato cancelamento de todos os registras já feitos, que contrariarem
o disposto nos parágrafos anteriores."
Art. 2.0 l!l revogado o disposto no itero II do art. 393 do Código de Processo
Penal.
Art. 3.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
diSposições em contrário.
Justificação
1. Logo em seu art. 1.0, dispôs o Código de Processo Penal que ele se regerá
pelo que nele estiver dispos.to, ressalvados "os tratados, as convenções e regras
de direito Internacional".
Ora, é o Brasil signatário da Declaração Universal dos Direitos do Homero,
cujo art. 11, Inciso I, tem a seguinte redação:
"Art. 1.1. Todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de
ser ·presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada
de acordo coro a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido
asseguradas todas as garantias nec·essárias à sua defesa.''
Significa claramente o direito definido no art. 11 que, somente depois de
condenado, em processo regular, cercado de todas as garantias de defesa, é que
o acusado perde a presunção de Inocência que milita a seu favor.
E é justo que assiro seja. A evolução jurídica que ocorreu durante séculos
e milênlos consagrou esse entendimento, fruto da experiência.
A história registra Inúmeros erros judiciários, que inocentes foram condenados mas ..que, posteriormente, puderam fazer a prova de que não eram
culpados.
Se isto pode ocorrer mesmo após o julgamento, é de toda prud~ncla que
a legislação processual penal tenha o máximo cuidado, a fim de nao causar
danos, às vezes irreparáveis, àqueles que são chamados à barra dos tribunais.

,... 38Ora, pelo siStema vigente, instaurado um inquérito policial, qualquer pessoa
pode obter certidão de que, na Delegacia respectiva, o cidadão tal estâ respondendo a inquérito pela prâtica de algum crime.
Quando o inquéri~o é encerrado, o Delegado, ao enviar o processo ao juiz
criminal, deverâ oficiar ao Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congénere, à qual fomecerâ tod'(Js os dados apurados ao· inquérito. Port!tllto, nessa repar.tição. ficarâ anotada e arquivada a acusação contra. o lndicla.do,
cuja Inocência ou culpab1lldade não fol ainda decidida, pois ele não foi ainda
julgado. Sem embargo disso, o indiciado já está ferreteado com a marca infamante de criminoso.
Mais ainda. O processo, ao ser encaminhado à Justiça, é registrado e distribuído à Vara Criminal competente. No Cartório da Distribuição, seu nome
estarâ anotado, como indiciado pela prâtica de determinado crime. Qualquer
pessoa poderâ ai obter certidão da existência do processo crime, muito embora
o acusado não tenha ainda sido condenado.
Isto significa que, na verdade, pelo simples fato de ter sido acusado e ter
sido obje~o de uma investigação policial, o indiciado - mesmo que s.eja totalmente inocente- jâ está sendo punido.
Ele não poderâ obter mais folha corrida, nem certidão de que nada consta
contra a sua honorabilidade de cidadão, porque seu nome jâ estâ inapelavelmente manchado e marcado com a pecha infama.nte.
Isto acarreta ao acusado inocente uma série enorme de restrições de direitos,
além de prejuízos materiais e morais. Salientemos, dentre outros, os seguintes:
a) não poderá obter folha. corrida, que é exigida para um sem número de
atos da sua vida civil;
b) não poderá conseguir atestado de bons antecedentes;
c) não poderá registrar e arquivar, nas Juntas Comerciais, os contratos
sociais em que figurar como sócio de firmas comerciais;
d) não poderá prestar concursos públicos, para os quais se eldjam certidões negativas de existência de processos criminais;
e) mesmo aprovado em concurso, não poderâ tomar posse de cargo públi~o
para o qual foi nomeado, após a pres :ação do respectivo concurso, no qual tenha
sido aprovado, conforme ainda recentemente decidiu o Supremo Tribunal Federal, negando mandado de segurança a candidato aprovado e nomeado para
cargo do Tribunal de Contas da União;
f) não poderâ obter passaporte para ausentar-se do Pais; etc., etc.
Todos esses fatos repre~.entam restrições indevidas de direito, porque o
acusado não está condenado e deve ser presumido inocente, conforme o precttado art. 11 da Declaração Universal dos Direitos do Homem.
Assim sendo, essas restrições ferem o direito fundamental, inscrito na Declaração Universal, subscrita por todos os Países, inclusive o Brasil.
Aliâs, é preciso que se diga que esse direito, para não ir mais longe,
tem suas raizes no art. 48 da Magna Carta, que os Barões ingleses rebelados contra o Rei João sem Terra lhe impuseram nas campinas de Runnymede,
em 1215, isto é, hâ mais de setecentos e cinqüenta anos. O art. 48 da Magna
Carta dizia:
"Ninguém poderâ ser detido, preso ou despojado de seus bens, costumes
e liberdades, senão em virtude de julgamento de seus pares, segundo
as leis do Pais."
Jâ naquelas remotas épocas da Idade Média, o direito inglês estabelecia o
princípio de que o julgamento de a.cordo com as leis do Pais deveria preceder
qualquer punição.
Como, pois, admitir-se que, em pleno século XX, pelo simples fato de ser
acusado, sem que tenha havido julgamento e, muitas vezes, nem sequer defesa,
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como demonstramos acima?
I!: claro que, tendo o ·Código de Processo Penal vigente sido promulgado em'
1941, em periodo ditatorial, e anteriormente à Declaração Universal dos Direitos
do Homem, e esse fato pode dar explicação para as sérias deficiências apontadas e que este projeto tem o propósito de eliminar.
Por isso, a proposição Insere, no art. 23, os três parágrafos propostos, que
visam:
a.) o primeiro, impedir que, sendo o réu primário, seja seu nome incluido
em qualquer registro ..público de identificação ou estatistica criminal, antes do
trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória, se houver. O dispositivo obedece claramente ao princípio da Declaração Universal de que o acusado
se presume Inocente até a definitiva condenação;
b) o segundo, detemllna que a: distribuição das ações penais contra réus
primários obedeça à regra do § 2.o do art. '709 do Código, que prevê o registro
secreto das condenações, em que a. execução da pena tiver sido suspensa, não
podendo o responsável dar informações a terceiros mas apenas atender a
possível requisição de autoridade judiciária;
·
c) finalmente, o § 3.o cuida dos registras já feitos, relativos a réus primários, e cujo processo esteja ainda pendente de decisão: determina ele que as
repartições policiais e judiciárias cancelarão imediatamente tais registres.
Finalmente, o projeto revoga o disposto no Inciso II do art. 393 do Código
de Processo Penal.
Dispõe o referido dispositivo que constitui efeito da sentença condenatória
recorrível "ser o nome do réu lançado no rol dos culpados".
Eis aí um princípio totalmente incompatível com o espírito que inspirou
esta proposição.
Decisão recorrível é aquela que não transitou em julgado. 1!: julgamento
do qual o acusado pode Interpor os recursos legais. 1!: senteça que pode ser reformada e modificada, inclusive para absolver o réu.
Portanto, o lançamento do nome do réu no rol dos culpados é uma precipitação inadmissivel. Isto só deverá ser feito após o trânsito em julgado da
decisão condenatória definitiva.
Só aí é que a Justiça reconhece e proclama a culpa do réu, porque julgou
provada a autoria e a materialidade do delito. Fazer o contrário, Isto é, incluir
o nome do réu no rol dos culpados antes que a Justiça tenha proferido o julgamento final e definitivo é antecipar punição que poderá, inclusive, não ocorrer,
como comumente acontece. Numerosos condenados em primeira Instância são
absolvidos na segunda.
Diremos, finalmente, que o projeto encontra fulcro na própria Constituição,
eis que a matéria - Di1.1elto Processual Penal - é especllflea da competência da
União (art. a.o, XVII, letra b). Em conseqüência, cabe ao Congresso Nacional
dispor sobre o assunto (art. 43).
No que diz respeito ao poder de Iniciativa, é evidente pertencer ele a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ronforme disposto no art. 56, eis que a matéria - Direito Processual Penal - não
é daquelas que a Lei Maior reserva à competência exclusiva do Poder Executivo,
conforme disciplinado pelos arts. 57 e 65 da Constituição.
l'or outro lado, ficou merldlana:mente demonstrado que o projeto não fere
qualquer dispositivo constitucional. Multo pelo contrário, se harmoniza perfeitamente com o.s principies consagrados na declaração dos direitos e ·garantias
Individuais, não só da Constituição brasileira, como das Nações Unidas.
Não existe, por isso mesmo, qualquer óbice de natureza constitucional à tramitação do projeto.
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Do ponto de vista jurídico, as citações já feitas evidenciam a sua confor•
midade com as normas processua!.s pena!.s, aliás por força mesmo do disposto no
ar t. 1,0 do Código doe Processo Penal.
No que .tange à técnica J.eg!slatiYa, o pro1.eto adotou o 1}Ue de mais aconselhável na espécie: concisão e clareza dos d!.spositivos e inserção dos mesmos no
próprio texto do Código, a fim de que este não perdesse a unidade e tivesse
fac!l!tados a sua consulta, estudo e aplicação.
Assim, odedecidas todas essas normas e cautelas, entregamos a sua apreciação à consideração dos doutos, especialmente da Egrégia Com!.ssão de Constituição e Justiça, órgão ao qual caberá a palavra definitiva sobre o assunto.
Sala das Sessões, 17 de setembro .de 1974. -Paulo Torres.

LEGISLAÇAO CITADA

CóDIGO DE PROCESSO PENAL
(Decreto-Lei n.0 3.689, de 3 de outubro de 1941)
• • • • • • • • • • • • • o •••••• o • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •• o • • • • • • • • • • • • o ••

Art. 23 - Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a
autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, mencionando o juizo a que tiverem sido d!.stribuídos, e os
dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado.
o ••• o ••• o • o •••••••• o •••• o •••• o •••••••• o • o •••••••••••••• o ••••• o •••••••••••••••• o •

Art. 393 - São efeitos da sentença condenatória recorrível:
I - ser o réu preso ou conservado na prisão, assim nas infrações lnaf!ançáve!s, como nas afiançáveis enquanto não pres.tar fiança;
II - ser o nome do réu lançado no rol dos culpados .
• • • • o ••• o • • • • • o o o • • • • • o • • • • • • • • • • o • • • • • • • • o. o • • • • • • • o • • • • o • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • •

Art. 709 - A condenação será inscrita. com a nota de suspensão, em livros
especiais do Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição ·congênere,
averbando-se, mediante comunicação do juiz ou do Tribunal, a revogação da
suspensão ou a extinção da pena. Ern caso de revogação, será feita a averbação
definitiva no registro geral.
§ 1.0 - Nos lugares onde não houver Instituto de Identificação e Estatística
ou repartição congênere, o registro e a averbação serão feitos em livro próprio
no juizo ou no Tribunal.
§ 2.0 - O registro será secreto, salvo para efeito de informações requisitadas por autoridade judiciária, no caso de novo processo.
§ 3.0 - Não se apl!carâ o disposto no § 2.0 , quando houver sido imposta ou
resultar de condenação pena acessória consistente em interdição de direitos .
• • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •••••••• o • • • • • • • • • • • • • o •••••• o •• o • ' •• o ••• o ••••

(A

Comissão de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 109, de 1974
!Dá nova redação a. dispositivos do Decreto-lei ,n,0 200, Ide 25 de fevereiro de 1967, para disciplinar a exigência da certificação de qualidade
de produtos e materiais industrializados na habilitação de licitações.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o- O art. 131, do Decreto·-lei n. 0 200, de 2•5 de fever·elro de 196·7, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 131 - Na hab!l!tação às licitações, exlgir-se-â dos interessados,
exclusivamente, documentação relativa:
I - à personalidad·e jurídica;
II - à idoneidade financeira;
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III - à capacidade técnica;
IV - à certificação de qualidade de produtos e materiais industrializados."
Art. 2.0 - Ao art. 133, do Decreto-lei n.o 200, de 2'5 de fevereiro de '1967,
acrescentem-se os seguintes parágrafos, passando o seu parágrafo único a § s.o;
"§ 1.0 - M. condições de qualidade a .que se refere este artigo, quando
se tratar de materiais ·e produtos industrializados sujeitar-se-ão à comprovação de cro-acteristicas e especificações, certMicada por órgão oficial ou privllido, creilenciado pelo 'Instituto Nacionllil de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, na forma do que dispõe o art. 5.'l da
Lei n.0 5.966, de 11 de dezembro de 1974, e serão obrigatoriamente indicadas pelos fornecedores em suas propostas.
§ 2.0 - Quando não for possível a certificação a que se refere o parágrafo anterior, por órgão oficialmente credenciado, o concorrente à licitação apresentará o autocertificado de qualidade passado pelo fabricante
do material ou produto, que se respons!llbilizará pela sua fidedignidade.
'

.

.

Na hipótese de autocertificado, na forma do parágrafo anterior a autoridade licitante poderá solicitar ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização .e Qualidade Industrial, ou a outro órgão por ele
credenciado, que examine o material ou produto licitado, para constatar
a fidedignidade da autocertificação.
§ 4.0 Quando for constatado que o material ou produto fornecido
não corresponde às características e especificações de qualidade constantes do autocertificado, o fornecedor responderá pela não fidedignidade e,
sem prejuízo da aplicação ao fabricante das penalidades do art. 136,
ser-lhe-ão aplicadas as sanções previstas no art. 9.0 da Lei n.0 5. 966, de
11 de dezembro de 1973."
Art. 3.0 - Esta lei entra em vigor na data: de sua publicação.
Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
§ 3.0

-

Justificação
Temo-nos voltado para a questão da propaganda comercial de produtos de
·consumo público, .cuja publicidade não corresponde à verdade. Em 197·1, ofereci,
ao exame do Senado Federal, Projeto de Lei, visando disciplinar essa matéria.
o assunto despertDu empolgante debate. Preparado o Projeto, cDm os Par.eceres das Comissões Técnicas, para apreciação pelo Plenário do Senado, ofe11eci,
na ocasião, Emenda Substitutiva.
!Dois fatos :foram considera:dos, para isso: a)1 as lições do debate com os
documentos que me enviaram; e b) a Lei n.0 5.966, de 11 de dezembro de 1973,
que "institui o Sistema Nacional de Metrologia, Normalizacão e Qualidade Industrial, e dá outras providências". Essa Lei criou o CONMETRO e o INMETRO.
Conclui, diante da institucionalização da certificação de qualidade e da padronização criados pela referida Lei e ante novas informações, que os maiores
consumidores do País - as entidades da Administração direta e indireta -, na
obsessão do preço mais baixo, são vitimas, pelas regras clássicas da concorrência,
de oferta de produtos de ·qualidllide inferior, de frágil ou nenhuma durabllidade.
Assim, as vantagens, com base na ficção do menor preço, embora, freqüentemente, ofertando a mercadoria de pior qualidade, são aparentes e prejudicam os
interesses púb!icos. Quando a autoridade, vigilante e arguta, resiste a tal ficção,
fica sujeita a críticas porque nem todos estão alertados para esse complexo
assunto de concorrência pública.
Que vale, por exemplo, uma lâmpada mais barata. mas que queima logo,
enquanto a de quatldade superior, com maior durabil!da:de e consMerandoa-se o
material usado na sua elaboração industrial, não pode concorrer, no preço, com
a outra?

-42Na áre:t. da Indústria da construção civil, quantas dificuldades não surgem
r·elativamente à padronização e qualidade d'e material, frustrando até os objeti\"03 da política habitacional do Governo?
A questão da qualidade não interessa só para vendas no exterior. Interessa,
sumamente, para o consumidor interno, seja entidade estatal ou não. Isto é
d·efesa do consumidor e vale para melhorar a qualidade, padronização e a produtividade da indústria.
Por isso apresentamos o presente Projeto que altera dispositivos da Lei
n.o 200, de 26 de fevereiro de 1967. Tal iniciativa obedece o imperativo da nossa
evolução não só no campo da indústria, mas, também do serviço público, como
~e evidencia elo expo,>to.
Em anexo, o texto da Lei n.o 200, objeto da proposta d·~ modificação e a
Lei n. 0 5.966, de 11 de dezembro de 1973, referida.
Cumprimos, portanto, com a nossa obrigação na defesa do interessa público.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1974. - José Lind'oso.
LEGISLAÇAO CITADA

DECRETO-LEI N. 0 200, DE 25 DE FEVEREDRO DE 1967
Dispõe sobre a organização federal, estabelece diretrizes para a reforma administrativa e dá outras providências.
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Art. 131 - Na habilitação .às licitações, ex!g!r-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa:
I - à p·ersonalidade jurídica;
II - à capacidade técnica;
III - à idoneidade financeira.
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LEI N.o 5.966, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1973
Institui ·o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização, Qualidade
Industrial, e dá outras providências.
•
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Art. 5. 0 - O INMETRO será o órgão executivo central do Sistema definido
art. 1.0 desta lei, podendo, mediante autorização do CONMETRO, credenciar
entidades públicas ou privadas para a execução de atividades de sua competência exceto as de metrologia legal.
M
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Art. 9.0 - As infrações a dispositivos desta Lei e das normas baixadas pelo
CONMETRO, suj.eitarão o illifrator, isolada ou cumulativ·amente, às seguintes
pen~tlldades:

a) advertência;
b) multa, até o máximo de sessenta vezes o va?or do salário mínimo vigente no Distrito Federal duplicada em caso de reincidência;
c) interdição;
d) apreensão
e) inutil!zação.
Parágrafo único -Na aplicação destas penalidades e bem assim no exerc:c!o
de tocla.s as suas atribuições o INMETRO gozará dos privilégios ·e vantagens da
Fazenda Pública.

. .. . . '. ' . ' ............ ' ..................... ' ............. ' ................ ' ... '
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Economia.)
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-43PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 110, de 1974

I

I
I

Destina à. Fundação Nacional do índio, subvenções não recebidas
pelas instituições beneficiárias.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - São destinadas à Fundação Nacional do índio, para assistência
aos silvícolas, as vel'bas orçamentárias oriundas de subvenções propostas pelos
parlamentares e que não hajam sido recebidas, de acordo com a lei, pelas entidades beneficiárias.
Parágrafo único - As verbas de que trata este artigo serão apllcadas no
custeio dos serviços de assistência ao índio, nos termos do art. 16, item III, do
Decreto n.0 68.377, de 19 de maio de 1971.
Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publlcação.
Art. 3.0 -Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Fundação Nacional do índio, instituída de conformidade com a Lei n.0
5.371, de 5 de dezembro de 1967, com Estatutos aprovados pelo Decreto n. 0 62.196,
de 31 de janeiro de 1968, posteriormente modificado pelo Decreto n.O 68.377, de
19 de março de 1971, cabe a ingente tarefa de promover a incorporação dos
silvícolas à comunhão nacional, de acordo com o postulado constitucional inserto
no art. 8. 0 , item XVII, letra "0", incorporação essa a reallzar-se atendidos os
critérios estabelecidos tanto na lei que a instituiu, como no Estatuto do índio,
recentemente aprovado pela Lei n. 0 6.001, de 19 de dezembro de 1973.
O cometimento assistencial que lhe é afeto tem sido alvo permanente de
críticas por parte da imprensa brasileira que revela o desamparo em que se encontram vários grupos indígenas, principalmente da Amazônia, sendo uma constante, a alegação de insuficiência de verbas.
Enquanto a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, criada quase à
mesm111 época, dispõe de fundo próprio, representado pela renda de letras do
Tesouro, a FUNAI viu-se obrigada a administrar o patrimônio apenas virtual
do Parque Nac!onal do Xingu, do Serviço de Proteção a·os índios e do Conselho
J'Tacional de Proteção aos índios, a que sucedia, com escassos recurs·Os orçammtários.
Ora, humanamente Impossível exigir-se uma prestação assistencial efetiva
pela :FTUNAI quando, para uma população por ela dlretaanente atendida e que
p·erfaz 86.442 .sllvícolas lhe são destinados recursos para atlv!da;des assistencials
no exercício de 1974, no valor de onze ml!hões duzentos e noventa mll cruzeiros
(Cr$ 11.290.000,00) total esse que inclui, ainda, parcelas que só indireta:nente
beneficiam as comunidades indígenas.
. Além da parcimônla na contemplação de recur~os ao órgão. tutelar dps sllVlcolas, forçoso reconhecer que disseminadas que estao as comumdades ind1genas
em quase todos o território nacional, atingindo mesmo regiões as mais ínvias,
são despendidas enormes parcelas daqueles recursos para se alcançar a desejada
assistência às comunidades em seu próprio ha.billa.t.
Como resultado dessa situação, prenuncia-se a repetição do ocorrido com a
segunda administração do órgão, cujo mandato se escoou no liminar do presente
ano de ver-se levada a destinar rendas de comunidades em estágio sóclo-econônllco elevado, para acudir às demais, em situações de inferioridade, incap:tcitadas mesmo, para promover o seu próprio desenvolvimento econômlco.
Por conseguinte, colhe-se ser a diminuta verba que dispõe o órgão, a razão
maior das criticas que lhe são dirigidas.
ocorre que, às entidades privadas com fins asslstenclais, destinam-se !l3 verbas dlstrlbuidas pelos parlamentares, segundo tetas prefixados na elaboraçã·o
do orçamento, tanto nos anexos do Ministério da Educação como nos da Saúde.

-44Todavia, quer seja por não estarem convenientemente registradas no serviço federal competente, quer por deslntresse ou desinformação de seus dirigentes, tais entidades, assim beneficiadas, deixam de receber as dotações que lhes são
destinadas.
·
Dúvida não nos assiste em afirmar poder a FUNAI utii!zar-se das referidas
dotações.
Com efeito, muito embora instituída através de lei federal, conferiu-lhe o
legls1a,dor personalidade jurídica de direito privado (art. 1.o da Lei n.o 5.371/617).
Por outro lado, sobre ser ela entidade assistencial diz o art. 1.0, parágrafo único
da referida lei que "a Fundação exercerá os poderes de representação ou assistência jurídica Inerente ao regime tutelar do índio, na forma. estabelecida na
legislação civil comum ou em leis especiais".
Ademais, de acordo com sua lei Instituidora através do art. 2.0, item II,
Incluídas estão em seu patrlmônio, "as subvenções, auxílios e doações de pessoas
físicas, entidades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e Internacionais".
Vad daí pretendermos, com o presente projeto, não se percam as melhores
Intenções dos parlamentares, no sentido de destinar recursos específicos à assistência social. E não haveria melhor destino, para tais verbas não reclamadas,
que o de levá-las à Fundação Naci<mal do índio, para custeio dos .serviços de
P.ssistêncla ao silvícola, na verdade Irmão nosso que está a merecer o amparo
de todos nós brasileiros.
Acreditamos estar, com a presente proposição, facilitando a persecucão do
postulado constitucional da Integração do silvícola à comunhão nacional.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1974. - NelSon Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO N. 0 68.377, DE 19
MAIO DE 1971
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CAPiTULO V
Da Gestão do Patrimônio Indígena
Art. 16 - Os bens e rendas do Pa;trlmônlo Indígena serão administrados
pela Fundação, tendo em vista os seguintes objetlvos:
I - emancipação econômica das tribos;
II - acréscimo de patrimônio rentável.
III - custeio dos serviços de assistência ao índio.
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(As Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os projetes lidos serão publicados e
despachados à.s comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder.
O SR. NEIJSON CARNEIRO (Como Líder.) - Sr. Presidente, Srs. Senll!dores,
é notório o aumento do custo d·e vida em todo· o Pais ·e o próprio Sr. Ministro da
Fazenda tem tido a nobreza de a:flrmar o crescimento ·da Inflação. Os sonhados
14% ou 12% são coisas do passado. Hoje, todos sabemos que a inflação sobe a
32 ou 34%.
Por isso mesmo, o Movimento Democrático Brasileiro, pGr meu Intermédio,
tem plelte.a;do, desta: tribuna, sej o. dad'o' um o.bono de emergência aos funcionários públicos e aos assalariados, em .geral, do Pais.
Esso. notícia, Sr. Presidente, chegou a todos os setor·es interessados, e corireU mesmo que, o Senhor Presidente da Rep:úbl:lca iria atender esse pleito, o
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-45qll'e seria um gesto digno d·e todos os llipla'Usos. Infe~izmente, os jornais de
hoje trazem uma; nota oficia·! do ilustre Ministro do Tra·balho, que afirma não
ha.ver quaLquer cogitação do Governo de antecipar a fixaçilo do novo salãrio
minimo ou .conceder abono de emergência, manifestando-se sul'preendido com
notícia divulga-da .a; esse respeito.
Quero consigna:r o desencanto· que a info·rmação do nobre Ministro do· Tra·balho traz a qua:ntos esperavam que o Governo fosse sensível ao crescimento era
custo de v~da •em todo o· Pais.
•Sr. Presidente, ainda nesta opo.rtunid.ade, quero referir que o Jornal do
Brasil, de hoje, traz uma informação que merece um esclarecimento. É a que
diz respeito à a:nuncl:ada divisão do Estado de Mato Grosso. Diz o· prestigioso
órgão da imprensá. que, enquanto o Deputado Garcia Neto, f.uturo Govemador
do Estado, em pronunciamento pela televisão, abrindo o doelbate ele~toral, declarava que ouvira do Ministro GolbeTy do Couto e Silva a Mirma:ção d·e que
nada havia de concreto sdbre a redivisão, o Sr. Ministro Rangel dos Reis, do Interior, teria asseverado que as acentuadas diferenças entre as regiões norte e
sul de Mato Grosso são a razão fundamental da decisão do Governo federal,
para divid1r o Esta.do em dois, baseando seus estudos na Lei Complementar
n.0 20.
Ora, Sr. Presidente, são duas a-utoridades do Governo que afirmam oo!sas
diferentes. Evidentemente, essa disparidade de opinião se r·e.flete em todo o
povo e em todo o Estado de Mato Grosso.
Ao pass!llr por CUl:abá:, anteontem, ali recolhi esta situação de intranqüilidade, porque enquanto o futuro Gov·ernador afirma, baseado na palavra do
Ohe!fe da Casa CMI, que não s•e cuida da redivisão do Estado de Mato Grosso,
o Ministro do Interior diz que os estudos estão sendo rea:lizado.s. Esta !ntran·qüilldade necessita de ser desf·eita, porque se reflete sobre todas as atividoades
daJquele Estado: sobre os interesses, o comércio, a indústria.
.Ao fazer esta comunicação, Sr. Presidente, me é mu~to grato a.firmar que
me coube a honra de a:brlr, em nome do Movimento Democrático Brasileiro, a
campanha e~eitoral no Estado do Acre e, com emoção e sem nenhum exagero,
po.sso afirmar que uma imensa muUidão - dadas as proporções da população
da cida:de, composta de mais de três mil pessoas - assistiu ao comício inicial
da campanha e sagro·u, entusias·t!camente, a candidatura do nosso eminente
colega Adalberto Sena.
Voltei do Acre convencido de que, se muitos são os problemas que ali existem e ce·rtamente reclama.rão a atenção das autoridades competentes, maior
também é o civismo e o interesse do povo d~~~quele EstaJdo. Quando hã um am·biente de apatia .genel.'alizada em todo o te~ritório nacional foi com satisfação
que vi, no mais distante dos· Estados bras!leiros, a:li onde começa o Bras!l, esse
entusiasmo, essa vibração, dignos de ·registro.
'São estas, Sr. Pres~dente, as comunicações que, nesta oportunidade, me
competia fazer espel'ando. primeiro, qu.e o Gov·erno da República, alfinal, atenda:
•aos apelos dos 'qu.e esperam um abono de emergência, seja para o· funcionalismo
público, seja para os tr!llbalhado·res; e que se decida, se defina o destino do
Estado de Mato Grosso, .se se:rã ou não dividido em parcelas, antes que o cl!ma
·emocional cause prejuízos à sua nobre população.
Era o· que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
o S·R. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a pal~:Wra ao nobre Senador Wilson Gonçalves.
o SR. WB..iSON GONÇALVES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, realizou-se
em Bogotá:, Colômbia, de 1•5 a 18 de ju1ho próximo passado, a I Oon!ferência
Interparlamentar Europa-América Latina, que se constituiu um a:contecimento
ln ternacional de singular importância, não só pelo conteúdo e anã!lse das teses
d-ebatidas, mas principalmente pelo seu esperado reflexo nas futuras re~a:ções
políticas, .eco·nômkas e culturais entre as duas Comunidades.

-46Participaram do conclave 94 Delega,dos, sendo 16 · repr·esentantes do Parla:mento Europeu e 82 do Parlamento Latino-Americano. Dentre os primeiros,
estiveram presentes repres•entantes de Alemanha Ocidental, Bélgica, Dinamarc~. França, Holanda, Inglaterra Irlanda e Itália. Da Amérlc!l Lath:la, comp~eceram parlamentares de Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, E! Salvador, Guatemala, Pllil'agual, Suriname e Venezuela. Como obServadores, assistiram Delegados do México e Chile.
Convidado especialmente, o Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano, com ciência das duas Casas do Congresso Nacional, enviou, sob a ilustrada Chefia do eminente Presidente do Senado Federal, a seguinte Delegação:
Senador Paulo Torres;
Senador Amaral Peixoto
Senador Saldanha iDerzi;
Sena,dor Wi1son Gonçalves;
·Deput9Jdo F'exa iRi:beiro
Deputado Geraldo Guedes
iDeputado Harry Swer
!Deputado Homero Santos
•Deputado Par.sl!al Barroso
Deputado !Ricardo Fiúza;
Deputado U1ys.s•es Guimarães
Não só por conveniência d'a viagem !llérea, mas também para um maior entrosamento entre os seus integrantes no tocante ao ternário da Conf.erência,
que, pela primeira v•ez, congregaria repr.esentantes do Padamento Europeu e
do Parlamento Latino-Americano, a nossa Delegação chegou a Bogotá à tarde
do dia 13 de julho, sendo recebida no aeroporto por uma comissão de parlamentares colombianos e pelo Embai~a:dor Macedo Soar.es, chefe da nossa representação diplomática naquele pais. A noite desse mesmo dia, fomos homenageados com um lauto jantar ~erecido pe'o Senador Gi1berto· Avila Bott~a:,
Dlretor-Coordenador do escritório de relações com o Parlamento Europeu, o
qu:al, na ocasião. usou da palavra: para saudar os membros da DeJ.egação Brasileira. Em nome desta, como .seu Ohefe, f.a.lou o eminente Senador Paulo Torres
para agradece.r a requintada homenagem.
De acordo com r·eunlão pr·ellmlnar, realizada em Bo·gotá. de 27 a 29 de maio
deste ano, entre técnicos europeus e latino-americanos, inclusive um representante do Brasil, o Dr. Luciano Brandão Alves de Souza, o ternário da referida
Conf·erênc~a d·e Bogotá, inicialmente ·elaborado d'e forma analítica e minuciosa:,
foi reduzido a três pontos fundamentais, a saber:
1.o - análise das relações atuals da Comunidade Econômica Européia e
da América Latina, no campo do c·omércio e suas pers.pectivas de desenvolvimento;
2.o - possibilidade de participação da Comunidade Econômica Européia
mediante programas ·especírficos e eventualmente, por melo da criação de um
Instituto especializado para o deSenvolvimento econômlco· e social da América
Latina:;
3.o - troca de idéias sobre o papel que desempenham os Parlamentos dos
paises da Comunidade Econômica Européia e da América Latina.
T·endo em vista a amplltude dos temas compreendido-s nos itens a:clma transcrito.s, e para maior rendimento da a:tuação doo Delegados· brasileiros nos trabalhos do conclave, r.euniram-se estes, particularm·ente, no dia 14 de julho,
para distr~buir entre si determinadas tarefas, sem prejuízo - é claro - da
interf.erênc!a de qualque,r um deJ,es nos assuntos gerais que fossem tratados.
Assim, ficou assentada a seguinte distribuição de matérias:
p.ara o item 1.0 - Os Deputados Harry Saue·r e Homero Santo.s e os SenaC.Qres Saldanha Derzl e Amaral P.eixoto.
Pa:r:~. o item 2. 0 Os Deputados Flexa Ribeiro, Parslofal Barroso e A~encar
Furtado.
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Senador Wilson G<lnçalves.
Para o probiema do CWfé - Os Deputados Ricardo F'lrúza Alencllir Furtado,
Uly&es Guimarães e Homero Santos.
'
Ao Senador Pa:ulo Torres, como Ohefe da Delegação coube a representação
oficial desta nas solentdades e reuniões plenárias da c'onferência e a mim a
coordenação interna dos trabalhos entre os nossos companheiras de missão.
Oo·ube-me, ainda, em ~!v.ersas oportunidad·es, desempenhar a:s funções de membro da Junta Diretiva elo Parlamento Latino-Americano.
iN'o d1.a 115 de julho, às 9 horas, teve lugar expressiva homenagem cívica à
memória de S!món Bolivar, com o compa:recimento de todos os DeJoegaJdos credenciados, durante a qual me foi oo·ncor.dida a honra . especial de, como VicePresidente do Parlamento Latino-Americano, juntamente com o Sr. Comells
Berkhtmwer, Presidente do Parlamento Europeu, depositar uma coroa: de· flores
ao pé da estátua do imortal Libertador, na praça: do mesmo nome, em :frente
ao Capitólio Nacional.
Logo em seguida, em sessão preparatória, o Dr. Hugo Escoblllr SielTa, &esiclente do Congresso da Colômbia, pronunciou discurso alusivo ao acontecimento,
apresentando votos de boas-vindas aos ilustres visitantes, concedeu a palawa
ao Senador Gilberto Avlla Bottia, Diretor-Coordenador, e procedeu à escolha
doa Mesa D!retora:, decla11ando, por fim, instalada a Conrf.erência. Imediatamente,
teve início, às 10 horas e 30 minutos, em caráter .so'ene, a sessão inaugural,
em que proferlxam importantes d1.scursos o Dr. Alfredo· Vasquez carrlzosa. Ministro das Relações Exteriores da Colômbia o Dr. Cornelis Berkhouwer, Presidente do Parlamento Europeu e o Dr. Arturo Hernández Crisanti, Presidente
do Parlamento Latino-Americano. Os oradores de ambas as sessões salientaram
a sign!.ficação especial daquela reunião e, dentro da orientação caracteristica:
de c:ula discurso. focalizaram, com s.egurança e ampla visão, aspectos e temas
da mais palpitante atualidade no âmbito internacional e, de modo especifico,
no tocante às múltiplas e dilfe·rentes re1ações entre os povos· dos dois Continentes.
Todos exaltaram a oportunidade da Iniciativa e os elevados objetlvos do conc1ave, que iria propiciar, além de um maior e mais estreito relacionamento
entre representa:ntes ali presentes. o debate de questões fundamentais de caráter político, cultural e econôm!co, destacando-se problemas com~· o d'o petróleo, ~a ·escassez de mat_érias-primas e de política. aduaneira, cujos efeitos
inte·ressam conduntamente as ·economias das duas comunidades.
As 15 horas e nos dias seguintes, pela manhã e à tarde, realizaram-se as sessões plenádas do concia.ve, nas quais f•oram expostas e defendidas as diversas
teses apres·e·ntadas em conformidade com o ternário p~eestrubelecido.
Com muita antecedência, mesmo quando ainda: prev:alecia o ternário anteriormente organizado, o Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano, com
a valiosa e ~lreta colaboração dos assessores Lucia:no Brandão Alve.s de Souza,
Otllivio Genna·ri Neto, Waldemar Vi'las Bo.as Filho e Olm&'indo Ruy Caporal,
apr.esentou à S·scretaria Geral do mencionado Pa·rlamento três tes·es. que foram
desenvolvidas pela nossa Delegação no decorrer dos trabalhos das se.ssões plenári.as.
A primeira delas sob o título· "O Sistema de Informação Jurídica. do congresso Nacional", disSerta: longamente soba'·e a aceitação de um sistema de informacão Jurídica por uma sodedade .em dessnvolvimento. aspectos qualitati'vos
e quantità.tivos ~a legislação brasileira, a experiência internacional para: uma
linguagem jurídica e os Centr·os d·e Informação Jurídica, e apresenta apreciações gerais e técnlca:s a respeito de· sistema de informações jurídicas no Congresso iN'aciona1, situando o PiRODASIIDN. Defende a necessidade d•e promoção
do d·esenvolvimento dos sistemas de }nformações e o intercâmbl•o, entre as nações·,
através do estabelecimento de pohticas multinacionais de permuta de tecnologia e in~ormações.
A segun~a, a:pós analisar as estruturas tradicionais do Poder Legislativo
em uma. época de contínua mutação, sugerindo algumas medidas para ade-
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intercâmbio permanente e sistemático entre os Parlamentos da Comunidade
Eu"Topéia e os P-arlamentos La·tino-Americanos, em nível político-ins.titucional
e administrativo.
A terceira estuda, através de a:nál!s·e preliminar do nível de desenv·olvimento do BTasil e neces-sidade de pessoal especializado, a Universidade e a Escola Secundária Profiss!onal!zante. Dando ênfa.!.•e especial à qualifica-ção e ao
retomo de técnicos brasileiros, a•borda as causas e conseqüências da emigração
destes e a politica de retorno ao Brasil para concluir pela adoção de um s:Lstema de intercâmbio de pessoal técnico,' de nível secundário, superior e de pósgraduação entre os Paises-'Memobros dos dois citados Parlamentos.
Essas oportunas contribuições da nossa Delegação foram anallsacloa:s em p:enário, ·em todo.s os seus ângulos, em ma•gni!ficos pronunciamentos feitos pelos
Deputados Geraldo Guedes, Harry Sauer e Flexa Ribeiro, que a elas acrescentaram inestimáveis subsidias baseados em suas experiências e seU'S pr·ofundos
conhecimentos·. Lamento que os limites deste relatório não me permitam desenH>lver, como desejaria, os assuntos esplanadas pelos !lustres parlamentares.
Além dessas atividades em que cooperaram os demais companheiros, a Delegação Brasileira que, ·em todos os problemas e incidentes, atuou com a mais
pel'feita e a:bso!uta unanimidade, cloando um alto exemplo de maturidade política e acendrado espírito de br-as!lidade, apresentou, ainda, duas importantes
proposições, uma dela:s conjuntamente com os nobres Delegados colombi!llnos,
./lo primeira sugestão, contendo medidas atinentes ao Sistema Geral de Pref·erênc!as, abrange tríplice o·bjetivo: a.) a inclusão de novos produtos, especificamente ·enumerados, no es•quema preferencial comunitário; b) o alargamento
das margens de preferências para prOocloutos já incluídos no sistema e também
indlcados; e c) o aumento das quotas de determinados produtos já incluídos no
Sistema.
É de j.ustiça salientar que essa .oportuna e expl'essiva intervenção em f.avor
da economia brasileira, no setor do nosso comércio exterior, foi totalmente
·apoiada em objetiv.a e afbalisado es·tudo que, a meu pedido, o !lustl.'e Ministro
Severo Gomes, da Indústria e do Com&cio, nos forne·ceu como valiosa colaboração.
O segundo documento, nascido 'Cia comdenação dos Delegados colombianos
e brasileiros com a Federación Nac!onaQ de Cwfeteres da Colombia, apresenta
à consideração dos dignos representantes da Comunidade Económica Européia
:um exame s~ereno e franco dos problemas atualmente existentes no que r-espeita
a:o c·oméa:'cio do clllfé latino-americano com a Europa, os quais podem ser resumi·dos em 'quatro pontos:
1 - as tarifas discriminatórias Impostas pela comunid!llde Económica Européia ao· café procedente da América Latina;
·
2 - a forma: do escalonamento de ta·rifas para c.afés elaborados;
3 - os altos gravames especi1fic·os impostos ao café em alguns países membros da; Comunidade;
4 - as recentes medld.as de imposição de um depósito prévio às importações de café para a Itál!a, cujos ba:ncos estão proibidos de financiar este depósito.
Para concretização dessa iniciativa, desejo ressaltar a apreciável co'a'boração do Instituto Brasileiro do Ca,fé, por intermédio do seu !lustre Presidente
Dr. Camilo CruJ.azans, que pôs à nossa disposição um técnico especialista no
assunto, Sr. Ivan Aguiar Figueiredo, que acompanhou a Delegação Brasileira
a: Bogotá e nos pl.1estou permanente e incansável assistência.
Este documento foi levado a plenário através da palavra esclarecedora do
nosso companheiro, Deputado Ricardo Firúza.
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os seguintes temas:
a) "As relações Comerciais entre a comunidade Económica Européia e os
Países Latino-Americanos." Através de mera dissertação, refere-se à América
Latina como um todo econômlco, citando alguns obstáculos ao desenvolvimento
da Região e. algumas características do comércio exterior dos países latinoamericanos. Narra, a. seguir, a. evolução dos intercâmbios comerciais entre os
países da Comunidade Européia e Latino-Americana, nos .últimos anos, referindo-se à estrutura dos intercâmbios comerciais, ao aprofundamento das relações
económicas, aos meios postos em ação para a promoção de tal aprofundamento
e aos acordos comerciais já firmados neste sentido. Finalmente apresenta estudo
de alguns problemas específicos entre a comunidade Económica Européia e os
países da América Latina.
IJJ)• "A Fundação dos Parla:mentares na Comunidade Européia e na. América
Latina." Confessando sua incompetência para tratar de problemas internos do
parlamentarismo latino-americano, define, em primeiro lugar, o que entende por
"Comunidade Européia", referindo-a à comunidade em si, bem como aos Estas-IMembros que a compõem.
. . Analisando, ligeiramente, as transformações por que vem passando a instituição parlamentar, relativamente aos P'aíses-'Membros da Comunidade Européia, bem como ao Parlamento Europeu, tece considerações genéricas sobre as
funções cumpridas por Instituição parlamentar em um sistema. politico democrático, e, em particular, sobre as funções exercidas pelo Parlamento Europeu.
Apreciando formas novas de controle parlamentar que devem ser criadas
para a democratização dos negócios públicos, conclui, finalmente, conclamando
o Parlamento Latino-Americano a uma contribuição mais fecunda para o reforço
da democracia parlamentar na América Latina, e, bem assim, sugerindo o exame
de um papel especifico que poderiam ter o Parlamento Latino-Americano e o
Parlamento Europeu para a melhoria das relações estruturadas entre as duas
regiões.
.
c) "O Desenvolvimento Económico e Social da América Latina. e a Comunidade Européia." ·Aludindo a programas particulares que poderia a Comunidade
Económica Européia realizar no campo econômlco, tecnológico e de formação,
com vistas a contribuir para. o desenvolvimento da América Latina, analisa três
itens: o financiamento do desenvolvimento econômlco: a ajuda técnica e transferência de tecnologia e programas de formação. Conclui com sugestões explicitas quanto aos mencionados Itens e faz acompanhar de seu trabalho proposta
formulada por Membros do Parlamento Europeu sobre programa de visitas de
bolsistas latino-americanos às· instituições da Comunidade Económica Européia.
d) "Os Aspectos e Problemas das Relações Comerciais entre a Comunidade
· Económica Européia e a América Latina". Por melo de documento ricamente
ilustrado com dados económicos, analisa as tendências do desenvolvimento na
área latino-americana., através de considerações sobre os setores industrial, agricola e zootécnlco, o balanço de pagamentos, a integração económica e o financiamento Interno e externo. Alpresenta ~tSpectos do comércio exterior latinoamericano e as possib111dades de cooperação com a comunidade Económica Européia. Dedica o capítulo final a observações sobre o Sistema de Preferências
Generalizadas em suas Implicações para a América Latina, inserindo, aí, apreciações críticas ao Sistema. de Preferências da. Comunidade Económica Européia.
e) "Incorporação de Países de Menor Desenvolvimento Económico, da América Latina, como Países Associados da Comunidade Económica Européia.." Re·
portando-se ao "Tratado de Roma" e à "Convenção de Yaundé", recomenda-se
à comunidade Económica. Européia, por Intermédio do Parlamento Europeu, a
necessidade de que países de menor desenvolvimento económico relativo, da
América Latina, sejam incorporados àquela Comunidade como países associados, prlorldude neste objetivo por parte dos organismos da Comunidade Eco-
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para que criem consciência favorável a esta medida, através de difusão e propaganda adequada.
f) "O Papel do Ombudsman em diversos Países Europeus." Trata-se de mera
dissertação teórica, sem conclusões ou sugestões, sobre as diferentes atribuições
delegadas ao cargo do chamado "Ombudsman" em países como a Suécia, Dinamarca, &elno Unido, França, Alemanha. e Irlanda. do Norte.
Membros da representação colombiana apresentaram três propostas:
a.) "Criação do Instituto Euro-Latino-Americano." O tema foi exposto em
forma de anteprojeto de criação do Instituto, cujas finalidades seriam as definidas em seu artigo 3.0 :
1 - :promover a Investigação das possibilidades de cooperação entre as Comunidades, para Incrementar o Intercâmbio a todos os níveis.
2 - concretizar em planos os resultados das Investigações que se adiantem
e propor sua adoção aos Organismos Internacionais e às Entidades Administrativas e Parlamentares.
3 - servir de veículo de expressão das aspirações européia e latino-americana, no que respeita aos propósitos de ampliar as relações político-económicas
e cooperar com os Ideais de Integração.
b) "Empresas Transnacionais." Através de projeto de resolução, formulando
criticas à Influência negativa das Empresas Transnacionais na economia dos
países latino-americanos, propõe o estudo de mecanismos que Impeçam esta
Influência e conclama aos membros do Parlamento Europeu para hipotecarem
seu prestigio e solidariedade .política neste sentido.
c) "Possibilidade de Contribuir para o Financiamento do DesenvolVimento
Econôm!co, Social e Cultural da América Latina por parte da Comunidade Econôml.ca Européia, dentro do Maa-co das Relações Intercomunitár!as das duas
Regiões." Disserta sobre o processo em marcha para a Integração de urna economia mundial e exemplifica com alguns blocos económicos, particularizando a
importância assumida pela Comunidade Econômica Européia. Analisa algumas
características de comércio internacional dessa Comunidade e da América Latina,
do Intercâmbio entre as duas Regiões e dos obstáculos a este Intercâmbio. Tecendo considerações sobre o Financiamento Internacional, conclui com propost111
explícita e objetlva do financiamento europeu, sugerindo as etapas que pOderiam
ser alcançadas, neste sentido.
A Delegação Paraguaia, que nos tem demonstrado, em todas as reuniões, o
seu especial apreço e a sua permanente e inestimável solidariedade, propugnou
pela adoção de quatro medidas a. seguir indicadas:
a) "Política Global de Ajuda aos Países em Vias de Desenvolvimento." Encampa os propósitos enunciados em discurso pelo Presidente do Parlamento
Europeu no sentido de estabelecer uma política. global de ajuda aos países em
vias de desenvolvimento, fazendo com que o Sistema Geral de Prefrênclas se
estenda aos países de menor desenvolvimento econômico relativo da América
Latina, e que o alcance desta colaboração não deve ser somente de ordem econômlca, mas também no campo social, humano e político.
b) "Financiamento Europeu." É um projeto de resolução que sugere a adoção, por parte da Primeira Conferência. Interparlamentar Europa-América Latina, das conclusões sobre uma proposta de Financiamento Europeu contidas em
trabalho realizado pela Delegação Colombiana. Como conseqüência., o prodeto
recomenda algumas atitudes de ordem econômlca e social para alcance de tal
meta.
c) "Acordo Bilateral entre a República do Paraguai e a Comunidade Económica EUropéia." Mediante projeto de resolução, propõe a criação de Acordo
Bilateral entre o Paraguai e a CEE, instando preferência no trâml.te de tal!
projeto por parte do Conselho da Comunidade Européia.
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Colômbia e Uruguai, no sentido de um Acordo com a CEE para um sistema de
normalização do mercado de carnes bovinas, instando-se, ainda, pela brevidade
de tal providência.
Por fim, vem a tese do Grupo Venezuelano, assessorado pelo Departamento
Técnico de Integração Latino-americano, contendo a "Análise das Relações
Atuais entre a Comunidade Econômica Européia e a América Latina. no campo
do Comércio e Perspectivas de Desenvolvimento das mesmas". como o titUlo
.indica, é uma análise do intercâmbio comercial entre a OEE e América Latina,
da. política de restrições e associações adotada pela Comunidade Econômlca
EuropéJ.a e do Sistema Geral de Preferências. Narra as relações institucionais
entre os dois Continentes, referindo-se às iniciativas do OEOLA, à. Declaração
de Buenos Aires e de Santiago, à Reunião no México, aos encontros entre a
América Latin1l. e a a!JE, aos contatos entre o Grupo Andino e a CEE e aos
acordos bilaterais entre a comunidade Econômica Européia e países da América
Latina. Encerra o estudo com a apresentação de elementos para uma estratégia
latino-americana com referência ao Sistema Geral de Pref·erência e a Negociações Comerciais Multilaterais.
iDurante as sessões plenárias, verificaram-se igualmente, não obstante a
premência do tempo, rápidas intervenções de parlamentares de vários países,
inclusi'\'e do Brasil, sobre assuntos do temário oficial e questões setoriais ou
correlatas, cujo comentário não comporta fazer em um trabalho da natureza
do presente.
Como Vice-Presidente, tive, como disse, ensejo de participar d'!l várias reuniões da Junta Diretiva. do Parlamento Latino-Americano para solução de questões intercorrentes ou fixação de diretrizes, bem como de uma. única reunião
conjunta dos órgãos dirigentes dos dois P'arlamentos.
Desde o inicio, ficara convencionado que a Conferência, tendo, neste primeiro encontTo, a finalidade primordial de aproximar ca:da vez mais os parlamentares europeus e lllitino-americanos, e de expor, com franqueza e .Jea. dade,
os problemas que .interessam às duas Comunidades, não a:dotaria o sistema. de
aprovação definitiva de qualquer proposição, por isto que esses .problemas seriam
examinados pOsteriormente pelos seus órgãos técnicos e reapreciados e decididos
na Segunda Conferência, que deverá realizar-se no próximo ano, em um pais
da Comunidade Européia. Na mesma ocasião, fora feita a ressalva de que somente constariam da Ata Final as matérias sobre as quais houvesse o consenso
dos dois Parlamentos.
Para melhor conhecimento do Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
aos quais, de modo especial, este relatório é destinado, anexo ao mesmo cópia
da mencionada Ata Final, por cujo conteúdo se depreende que, além do ambiente
de integral cordia.lidacie e cortesia, houve uma alta compreensão, na área. dO
Poder Legislativo, para as magnas e complexas questões abordadas durante o
certame.
O Sr. Saldanha Den:i - Permite V. Ex.a. um aparte?
O SR. WILSON GONÇALVES - Com prazer.
O Sr. Saldanha Den:i - Tive a honra de fazer parte da Delegação Brasileira
e desejo congratular-me com V. Ex.a. e com ·esta Casa, pela maneira firme e
segura com que v. Ex.a., como Coordenador do grupo brasileiro do Parlamento
Latino-Americano, conduziu nossos trabalhos naquela conferência. Realmente,
pudemos 'l'erificar o prestigio, o respeito de que V. Ex.a. goza dentro de toda a
comunidade do Parlamento Latino-Americano. O trabalho de V. Ex.a foi extraordinário, notável e a nossa Delegação, com pontos de vista unânimes e firmes,
manteve-se em torno de V. Ex." nas horas mais séries em que tivemos de discutir, acerbamente, os problemas lá tratados. V. Ex.a. soube com inteligência
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prestígio de que desfruta nosso Pais. Congratulo-me com V. Ex.", mais uma vez,
porque goza de influência, dentro do Parlamento Latino-Americano, o que faz
com que seja uma honra para nós termos podido acompanhar e verificar Isso,
de perto.

o SR. wn.soN GONÇALVES - Agradeço as palavras generosas de V. Ex."
quando se refere à minha pálida atuação, no cumprimento da missão que
nos foi confla:da pelo Parlamento Latino-Americano e, na verdade, consigno
aqui, ratificando .as palavras de v. Ex.", que, sem nenhuma dúvida, a nossa
Delegação, como já ressaltei de inicio, atuou como um bloco unido e teve
uma participação tão uniforme, coerente e firme que se impôs, realmente,
como um País de maturidade política para apreciação de questões .. das mais
relevantes, quer no campo interno, quer no campo internacional.
Ag~radeço 1a. intert'erí!ncia d:e V. Ex.", que enriquece este despreteiiiSioso
relatório.
O Sr. Amaral Peixoto - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. WILSON GONÇALVES - Com muito prazer.
O Sr. Amaral Peixoto - Retido fora do plenário, não pude ouvir a exposição de V. Ex.a Mas quero, neste momento, secundar as palavras do Senador
Saldanha Derzi sobre a atuação de v. Ex." e do Pre~dente Paulo Torres, à
frente da Delegação Brasileira. E ressaltar, também, o espírito da mais ampla
cordialidade que reinou durante todo o decurso da Conferência. V. Ex.", no
trato das coisas do Parlamento Latino-Americano, soube conduzir-se muito
bem e merece os elogios dos homens da Oposição que estavam na delegação.
Era o que tinha a acrescentar às palavras do Senador Saldanha Derzi.
O SR. wn.SON GONÇALVES- Sou muito grato a V. Ex.", nobre Senador
Amaral Peixoto, quando traz a sua contribuição a este pronunciamento que faço
no cumprimento de um dever porque, tendo sido, por designação do nobre
chefe da De'egação, Senador Paulo Torres, encarregado da coordenação dos
trabalhos internos, me competiria fazer ao Congresso Nacional, por intermédio
do Senado, esse relatório. Como já de inicio salientei, e agora V. Ex." renova
no aparte com que muito me honra, a Delegação atuou com absoluta unidade
de pensamento, CDm a mesma preocupação de colocar bem alto o nome do
nosso País. Estou multo grato a V. Ex.", e confirmo es:se aspecto, já salientado
no início, do comportamento de toda a Delegação, onde não houve distinção
de. caráter partidário, mas exclusivamente a preocupação de servir ao Brasil,
no desempenho da nossa missão.
o Sr. José Lindoso - Permite v. Ex." um aparte?
O SR. wn.SON GONÇALVES - Com prazer.
O Sr. José Lindoso- A nossa Liderança sente-se orgulhosa pela contribuição que a Delegação Brasileira deu aos trabalhos do Parlamento Latino-Americano, presididos pelo eminente Senador Paulo Torres e coordenados com a
Vlce-Presidêncla de V. Ex." o relatório que V. Ex." ofereceu à consideração
desta casa reve'a não. só a inteligência, mas a seriedade e efetiva participação
dos delegados brasileiros nesse trabalho, que não é só de confraternização
americana, de coordenação de uma ação politica num sentido de continentalidade, mas é uma mensag-em da presença efetlva do Brasil, mensagem de
solidariedade, de entendimento na América, no sentido amplo e universal, de
que esse entendimento se reflita, para o fortalecimento da ação politica dos
parlamentos e da ação de nossas nacionalidades no mundo..
O SR. WILSON GONÇALVES - Agradeço, nobTe Senador José Lindoso, o
pronunciamento de V. Ex.", na qualidade .de nosso. líder, nesta Casa, quando,

!l
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sem dúvida, com o espirita generoso que o caracteriza, salientando a nossa
atuação, fez referência a um ponto que me foi particularmente grato - o. da
seriedade com que, realmente, tratamos todos os problemas focalizados naqJela
Conferência. Neste meu relatório, cite! todas as teses que foram apresentadas
e fiz a respeito delas um comentário sintético, porque não caberia a um documento desta natureza fazê-lo em termos analiticos.
. No entanto, para não cansar os meus eminentes pares, preferi fazer ao
lê-lo, apenas, uma indicação do titulo das ·teses,' mas: quero .esclarecer. que··a:
cada uma dessas teses aqui enumeradas foi feita uma apreciação sobre os
seus objetivos, sobre os seus alcances.
.
Além do mais, quero illlformar, a quem porventura possa interessar, que
todos esses documentos a que me refiro na apreciação feita no relatório estão
arquivados na Secre.taria-Oeral do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano à disposição de qualquer· um dos Srs. Senadores ou Congressistas que
porventura desejem conhecê-los na Integra. Evidentemente, tivemos o cuidado
de trazer para o nosso arquivo todos os elementos, todos os dados, todos os
pronunciamentos que foram aJPresentads e debatidos riaque~e· condave .. De
maneira que sou multo grato a V. Ex.a
·
Continuando a leitura do Relatório, Sr. Presidente, cabe-me ressaltar que
fomos fidalgamente acolhidos pelo povo e Governo da Colômbia, participando
de vár.las recepções sociais, destacando-se as do Presidente da República, do
Presidente do Senado, da Mesa D!retora da Câmara de Representantes, dos
Embaixadores Aeredltados em Bogotã dos Paises-Membros da Comunidade Européia, do Presidente do Parlamento Europeu e do Embaixador do Brasil naquele
país.
Merece destacar, ainda, ci apoio, integral e valioso, que recebeu a nossa
Delegação do eminente Chanceler Azeredo da Silveira, bem como a assistência
com que nos distinguiu, na Capital colombiana, o ilustre Embaixador Macedo

Soares.

Creio, e r.reio firmemente, que a Delegação Brasileira cumpriu dignamente
a sua honrosa missão e, para isto, como é testemunha o prec~aro Presidente
desta Casa, contamos com a solidariedade, a colaboração constante e pre.stimosa
dos nobres representantes do Movimento Democrático Brasileiro, tendo à frente
o ilustre Deputado Ulysses Guimarães, que, mais uma vez, revelou as suas
aprimoradas qualidades de homem público e de pátriota.
como conclusão deste trabalho, nutro a convicção de que a Primeira Conferência Interparlamentar Europa-América Latina conseguiu estreitar os laços
de amizade entre os parlamentares dos dois Continentes, reavivando os tradicionais vínculos histór.tcos, cultu11ais e econômicos e abrindo uma nova perspectiva e um estado de espírito para maior compreensão no exame e solução dos
problemas comuns. Estou certo, porém, de que, no domínio econôm!co notadamente, as dificuldades a vencer serão grandes e complexas, mesmo .porque
elas se situam, por sua natureza, em ãreas que escapam à decisão do Poder
Legisl-ativo. Não basta só a boa-vontade para so':ucionar graves problemas
econôm!cos que angustiam as nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento.
Quase sempre, a necessidade e o interesse é que imperam e decidem nesse
setor.
Entretanto,· a vida. dos povos estã cheia de exemplos de que muitas idéias
e reivindicações, nascidas em recomendações dos Parlamentos e que, a seu tempo,
parecm-am inltt!ngiveis, se tra.nslformaram, posteriormente, em esplêndidas realidades, que, multas vezes, glorificaram os que as adotaram na esfera de ação
do poder Executivo. o discurso do nobre Deputado Geraldo Guedes, a que jâ
me referi, comenta alguns exemplos desses triunfos na história do Parlamento
Latino-Americano.
Acompanharam a nossa Delegação o Jornalista Francisco Estivallet Flnamor,
a Intérprete Heloísa Maria de Souza Dantas e o Secretário Paulo José Maestrali, que nos prestaram eficiente colaboração.
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Além da Ata Final, são apêndice deste relatório os textos das nossas proposições sobre a Comerciallzação do Café e o Sistema Geral de Preferências.
Este é o relato que apresento em nome da nossa Delegação e como Presidente do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.)

Documentos a que se refere o Sr. Wilson Gonçalves, em discurso:
En Bogotá, Colombla, se reunieron dei lf> al 18 de julio, en la Prlmera Conferencia Interparlamentaria Europa -América Latina, delegaclones del Parlamento Europeo y dei Par·
lamento Latlnoamerlcano.
La delegaclón dei Parlamento Europeo estuvo Integrada por parlamentarlos representativos de todos los partidos de los nueve países que formam la Comunidad Europea.
Integraron !e depresentaclón dei Parlamento Latlnoamerlcano, delegaclones de argentina, BrasU, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Suriname y
Venezuela.
Como observadores aslstlerom delegados de México y Chile.
La Prlmera Conferencia Interparlamentarfa Comunldad Europea-América Latina, recordando los tradic!onales vincules históricos, económicos y culturales que unem a
los pueblos de Latlnoamérica con los pueblos integrantes de Ia Comunidad; ·
Tenlendo presente que se han venido adelantando constantes esfuerzos por los goblernos de ambos continentes en favor de um más amplio entendimiento y una mayor acclón
conjunta para e! beneficio reciproco de ambos grupos de naciones;
Comprobando e! consenso registrado en el seno de esta Conferencia en e! sentido de contribuir, a través de Ia lnstltuclón parlamentarla, a profundizar y ensanchar, a nlvel de
pueblos, los esfuerzos tendlentes ai logro de una efectiva cooperaclón euro-latlnoamerlcana;
Tomando en cuenta los anállsls de las relaciones entre la Comunldad Europea y América Latina conocldos por la presente Conferencia, los cuales evldenclan la necesldad de
estudlar soluciones adecU"adas capaces de hacer cada vez más eflcaces y armórlca las
relaciones entre nos dos grupos de países; Y
Reconoclendo esta Conferencia Interparlamentarla como un prlmer y fecundo esfuerzo,
orientado a darle contenido popular y amplio respaldo de oplnlón a las relaciones entre
la Comunidad Europea y los pueblos de América Latina, aprueba las slguientes concluslones y recomendaclones:
I. - Respecto a las Relaciones

E<-~nómicas

entre la

C. E. y América Latina

La Conferencia aflrmó como objetlvo primordial de las relaciones económicas lntercontinentales la reallzaclón de una mayor equldad en el lntercamblo comercial, y de un
más acentuado estimulo a Ia lntegraclón económica regional.
La Conferencia conslderó con simpatia dos acuerdos comerclales bllterales firmados y
los bllaterales y multllaterales que se encuentran en via de negoclaclón entre la C. E. y
algunos países latlnoamerlcanos. Estes Instrumentos no pueden constituir obstáculo
para la lnstauraclón de las relaciones orgánlcas y globales entre la c. E., por una parte,
y América Latina, por otra. A este propósito, las autoridades competentes deberfan considerar, con todo lnterés,, la perspectiva de un acuerdo de cooperaclón entre las dos
reglones.
La reallzaclón de un proceso progreslvo de integraclón supranacional entre los países
latlnoamerlcanos, contribuiria eficazmente a la deseada multllaterallzaclón de las rela·
clones económicas ..
En cuanto al Sistema General de Preferenclas, otorgado por la c. E., la Conferencia
ha. destacado la necesldad de ampliar los critérios y mejorar dlchos Sistema, inslstlendo,
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Iniciar un ampllo esfuerzo paralelo.
La Conferencia ha reclbldo con satlsfacción la promesa de la Comunldad Europea de
contribuir con $ 500 mlllones de U. S. dólares para la constltución de un fondo de
aslstencla. flna.nclera. para los palses en desarrollo castigados por el alza de los preclos
de las materlas primas y de la. energia. En este sentido la Conferencia reglstró con beneplácito da ofertá formulada. por los palses productores y exportadores de petróleo
de contribuir al fina.nciamlento de programas de las naclones em vla de desarrollo, y
pldió a los pa!ses lndustriallzados que partlclpen con um aparte adecuado a este esfuerzo
de oolldaridad global.
·
En lo que toca a. los productos apropecuarlos - entre otros el café y da carne - la
Conferencia aprobó le tesls según la cual las solucionese adecuadas deben encontrar-se
en los acuerdos sobre los productos básicos.
·
La Conferencia. considera. que los derechos soberanos de los pa.fses en desarrollo de disponer de sus recursos naturales deben ser respectados y estima necesario que en la
próxima. Conferencia Interparlamentaria se estudie como parte de! orden de! dia el
problema que representa la explotación de estas riquezas por parte, entre otras, de Ias
grandes Empresas Multinaclonales.
Finalmente, la Conferencia expresó el deseo de que al definir la politica económica de
la C. E. para con América Latina, las autoridades responsables tengan en cuenta, dentro
de lo posible, el conJunto de los trad!cionales vinculas que ex!sten entre los continentes.
II. - Respeeto a los programas específicos de cooperaclón

I

I
I

I
I

La. Conferencia ha examinado los problemas ocasionados por el desa.rrollo económico
y social de América Latina y el aparte eventual de la Comunidad Europea en este sector.
Elia ha orientado su: trabajo ha.cla tres serles de proposlciones concretas que van más
aliá de las realldades puramente comercla.Ies que debea ser Inscritas em el marco de una
política comunltaria global en favor de América Latina .

.I

I

1. - Para la. tinanciaclón del desarrollo económico
La Conferencia considera factible la cooperaclón dei Banco Europeo de Inversiones con
los Institutos bancarias que funclonan a nlvel regional, subreglonal y nacional en América Latina, con el fin de lograr financlamientos de proyectos que contrlbuyan a los
esfuerzos de lntegraclón económica de le Reglón.
La Conferencia encargará a un Grupo de Expertos la redacción de una ponencia sobre
la ut!lldad de crear un Instituto Bancário Euro-Latinoamerlcano que promueva lan lnverslonen en América Latina.
2. - Para. la a.sistencia. técnica y la tra.nsferencla. de tecnologia
La. Conferencia propone a la c. E. cierto número de medidas para una mejor cooperaclón, tales como el intercambio de patentes, licencias y experiencias, asf como alcanzar una. cooperación más eficaz y a.vanza.da en este campo.
3. - Para. los programas de formaclón
La Conferencia se pronuncia. a. favor de la. ut!lldad de programas de lnterca.mbio de
estudia.ntes, profesiona.les y técnicas que propenda. a. un mejor conoclmiento de las dos
reglones, y a un mayor aprovecha.mlento de las experiencla.s lntegra.cionlstas logradas
por la Comunldad Europea.. En este sentido, la. Conferencia acoge con simpatia Ia
propuesta formulada. por parlamentarios europeos sobre la. creación de un fendo autónomo para beca.s destinadas a. jóvens lo.tinoa.mericanos. As! mismo, la Conferencia recomienda la constitución de un Grupo de Expertos, encargado de evaluar la posib!lidnd
de creación de un organismo destinado a fomentar las exportaclones de los países de
América. Latina y estimular el lntercambio entre las dos reglones.
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y ai papel de los Parlamentos
La. Conferencia, después de haber examinado, con todo lnterés, el papel de los parla·
mentos y sus funciones de legltimaclón, representaclón popular, expreslón y control
político, asi como sus facultades legislativas, reitera y proclama su firme apego a la
instltuclón parlamenta.rla. A julclo de la Conferencia, el Parlamento es órgano genulno
de democracia representativa, garantia de los Derechos Humanos e Instrumento insustltulble para asegurar la mãs amplia y autêntica partlclpaclón popular en el Gobierno.
Considera la Conferencia que dentro del sistema democrático, provisto de lnstltuclones
parlamentarias libres,, modernas y eflcaces, es. poslble y necesarlo alcanzar dos mãs altos
objectivos de justlcia social, desarrollo económico, lntegración continental y cooperación Inter-continental.
La Conferencia ha condenado vigorosamente a todos los goblernos que atentan contra
los Derechos Civicos y Pol!tlcos, cualesqulera que sean el origen y el lugar. Ha evocado
con respecto y emoclón a los caldos en la lucha por la plena vigencia de los Derechos
Humanos.

Ha decidido, tamblén, efetuar en el próximo encuentro interparlamentario, un nuevo
y detenldo examen de la sltuación de la democracia representativa en Europa y América Latina.
Consciente de como ha evolucionado e! papel de los parlamentos, la Conferencia decidló estudla.r, sobre la base de una documentaclón detallada y tenlendo en miras sus
futuras dellberaclones, las nuevas técnicas de trabalho, de acumu!adón de datos y de
control parlamentarlo empleadas por los parlamentos naclonales, el Parlamento Europeo
y el Parlamento Latinoamerlcano.
IV. - La Proflllldfzaclón de las relaciones entre
el Parlamento Europeo y el Parlamento Latlnoamerica.no
La prlmera Conferencia Interpa.rlamentarla Comunidad · Europea-América Latina, subrayó la oportunldad. y el lnterés de una profundizaclón progressiva de las relacion-:ls
entre ambos parlamentos. Después de este primer contacto, que ha. brindado la oportunldad de realizar un amplio lntercamblo de puntos de vista, y que favorece la definlclón de los mayores problemas existentes en la actualldad, deberán consagrarse las
futuras reunlones, al estudlo de soluciones concretas.
La Delegaclón de! Parlamento Europeo Invita desde ahora al Parlamento Latlnoamerlcano a la II Conferencia Interparlamentarla Comunidad Europea-Amérlca Latina que
se nevará a cabo, en el curso de! afio próximo, en un pais de la. comunldad Europeo, en
fecha que se fljará de común acuerdo.
Con miras a una. preparaclón apropriada. de esta Segunda Conferencia y para asegurar
la reallzaclón de lo acordado en Bogotã, se Insta a· la con5tituclón de un Comité Parlamentarlo Mlxto, Integrado en forma parltarla por ambas organlzaciones, el que deberá
reunlrse en Bruselas a la ma.yor brevedad poslble, aslstldo por los servlclos competentes
de los secretariados de los parlamentos.
Dado en Bogotã, O. E., a dos 18 dias del mes de julio de 1974.
Presidente de! Pa.rlamento Latlnoamerlcano: Arturo Herna.ndez Grisanti - E! Presidente dei Palamento Europeo: Comells Bcrkhouwer - Los Vlcepresldentes: Hans-Au·
gust Luc~er - Gilberto Avila Bottla - José Manuel Salazar Nava.rrete.
MEMORANDO

Projeto de declaração dos Parlamentares de Brasil e Colômbia à 1.• Conferência
Interparlamentar Europa-América Latina.
As manifestações verbais da Comunidade Econômlca Européia, acerca de seu desejo
de estreitar os laços de amizade com a América Latina, nos animam a aproveitar o
ensejo de ter entre nós um dlstintisslmo grupo de Parlamentares emopeus, para manifestar algumas preocupações dos paises latino-americanos com respeito ao comé1·clo
de nosso café com a Europa.

;I
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1) as tarifas discriminatórias impostas pela Comunidade Européia aos cafés procedentes da América Latina;
2) a forma do escalonamento das tarifas para cafés elaborados;
3) as altas taxas especificas impostas ao café em alguns países-membros da Comunidade; e

4) as recentes medidas de Imposição de um depósito compulsório nas importações
de café para a Itália.
Em seguida,. permitimo-nos fazer um breve esclarecimento para cada um destes
pontos:
1) as tarifas cliscriminatórias:
Atualmente a tarifa imposta pela Comunidade Económica Européia aos países latino·
americanos para café verde é de 7%.
Esta tarifa constitui um sério motivo de desvantagem competitiva para estes cafés
·
no Mercado Comum Europeu.
A Comunidade alega em repetidas ocasiões que a tarifa não é prejudicial e emprega
como argumento o fato de que os países latino-americanos aumentaram sua participação
nas importações de café pelos países da Comunidade Económica Européia, Seria incompreensível admitir que a tarifa nos estaria beneficiando.

O sofisma é evidente. A tarifa discriminatória levou os paises latino-americanos à.
utilização de custosos mecanismos de comercialização para manter seus volumes de
vendas estabelecendo, inclusive, descontos para minimizar seus efeitos.
As delegações de :Brasil e Colômbia no seio da Organização Internacional do Café
<OIC) apresentaram documentos técnicos os quais demonstram claramente os prejuízos
que, r:ara ~ posição competitiva dos cafés latino-americanos, representa esta cllscriminaçao, nao somente nos países europeus como também em todo o mercado mundial.
Esta Tese foi apresentada pelas delegações latino-americanas à Organização Internacional do Café desde o inicio das negociações do Acordo Internacional do Café,
em 1962.
Estas solicitações foram reiteradas durante as renegociações do Acordo, em 1968.
Mais tarde, quando se criou a chamada "Quota Tarifária" que favoreceu aos países
signatários do Acordo de Arusha, as mesmas representações formularam uma solicitação
ao Conselho Internacional do Café, que não foi atendida, mas que constitui uma evidente
Indicação da preocupação desse grupo de países face ao mecanismo discriminatório.
Naturalmente, os países latino-americanos não desejam qu~ se imponham restrições
aos . atuals beneficiários da extensão tarifária. sua aspiração é a de compartilhar com
eles as condições de que atualmente desfrutam.
No curso das reuniões orientadas para a renegociação do Acordo Internacional do
Café, algumas delegações latino-americanas reiteraram seu desejo de que este assunto
fosse resolvido uma vez por todas no âmbito do novo acordo. Os países da Comunidade
não consideraram o tema para discussão.
· segundo Informações que se nos apresentaram, a finalidade da tarifa discriminatória é, principalmente, a de criar recursos para. o Fundo Europeu de Desenvolvimento.
Entendemos como uma inversão, o fato de que países em vias de desenvolvimento
contribuam de !erma dlreta para o esforço das nações plenamente desenvolvidas e
Industrializadas, quando o esquema aprovado e os compromissos assumidos livremente
no seio das Nações Unidas deixam bem claro o oposto.
2) tarifas escalonadas:
o segundo motivo de preocupação do grupo latino-americano com relação à Comunidade Económica Européia em matéria de café é a aplicação de tarlifas escalona:das
para os diversos graus de elaboração desta materia-prlma.
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constitui um obstáculo ao processo de Industrialização dos países exportadores.

No caso da Comunidade, a tarifa sobre o café torrado é de 15%, Isto é, 8% maior
que a tarifa para o café verde. A tarifa sobre os extratos de café solúvel ascende a 18%,
ou seja, 11% acima da do café verde.
Em conseqüência, tendo-se em conta que o valor agregado no processo de torretação
situa-se em torno de 10%, chega-se à conclusão de que a tarifa sobre esse processo
elementar de Industrialização alcança, aproximadamente, 95%.
Com relação ao café solúvel, para o qual o valor agregado pode-se estimar em cerca
de 30% sobre o preço do café verde, a tarifa sobre o produto ultrapassa os 55%.
3)

Taxações especificas:

Para o ano de 1969 os Impostos seletivos (diferentes dos Impostos de venda, valor
agregado, etc.), arrecadados pelos países membros da Comunidade, sobre o café, ultrapassaram USS 531 milhões. Isto representa quase 48% sobre a importação de US$ 1.105
milhões e ilustra a situação desfavorável em que se encontra o produto no mercado
europeu.
A origem desses pesadísslmos Impostos pode-se localizar e justificar na época pósguerra na qual os produtos suscetíveis de Impostos eram multo reduzidos e as necessidades de reconstrução Imensas. sem dúvida, passados trinta anos, a manutenção dessa
pesada carga sobre países exportadores de matéria-prima é multo cilficll de justificar,
seja quanto ao ponto de vista da restrição de consumo, seja quanto ao de Ingressos
fiscais.
Ao contrário,. quando nossos representantes recebem apelos de alguns países europeus para que seja contida a alta dos preços do café sob a alegação de que esta pode
afetar o consumo do grão, Invocamos a rig!da atitude dos países importadores que mantêm mecanismos lmposltivos grandemente gravosos e, representa indubitavelmente, uma
proporção do preço final, substancialmente maior que as necessidades de aumento dos
países exportadores.
4)

Depósito compulBório de importação na Itália:

A 7 de maio passado, publicou-se na imprensa Italiana um decreto no qual se
declara o café "mercadoria não indlspesnsável". O mesmo decreto institui um depósito
compulsório equivalente a 50% do valor de Importação dessas "mercadorias não indispensáveis". Tal depósito deve ser efetivado no momento da Importação e mantido durante
seis meses, sem render juros e depreciados pela Inflação.
Igualmente se proíbe aos bancos italianos conceder créditos para financiar ·este
depósito.
As Implicações destas medidas tornam-se extremamente gravosas para os pafses
exportadores de café e se podem resumir em quatro pontos principais:
1) em primeiro lugar, a medida constitui um forte desestimulo às importações
de café., por parte da Itália, pelas seguintes razões: a) aumento do custo das Importações em um valor correspondente aos juros de depósito de 50% das Importações no
prazo de seis meses; b) prolbe aos bancos o financiamento do referido depósito; c) a
esta medida soma-se o oneroso imposto que se cobra na Itália aos consumidores de café.

2) em segundo lugar, a medida tem um efeito negativo sobre os Ingressos de
divisas nos pafses el!iportadores, e obriga estes países a colaborar com a solução dos
problemas financeiros dos Importadores, transferindo-se assim, pelo menos em parte,
este ônus aos pafses em vias de desenvolvimento; o Impacto sobre o consumo que pode
advir deste mecanismo gerará , sem dúvida, redução nas vendas e dificuldades ao balanço comercial, com reflexos nas exportações italianas para estes pafses exportadores
de café.
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em outros países importadores, o que agravaria sobremodo os efeitos mllncionados nos
itens anteriores.
i:
I'

Permitimo-nos apresentar, com toda a franqueza, estas observações, porque estamos
convencidos de que a boa vontade manifestada, cada vez com maior intensidade, em
nível politico, traduzir-se-á em medidas concretas ao nível comercial.

60-. ITEM I DO TEMARIO GERAL
A Delegação Brasileira à Primeira Conferência entre o Parlamento Europeu e o
Parlamento Latino-Americano,
Consfdera.ndo:
a) a análise das relações atuals entre a Comunidade Económica Européia e a
América Latina no campo comercial e as perspectivas de sua ampliação;
b) que a Comissão da comunidade Económica Européia, em reunião sobre o Sistema Geral de Preferências outorgado pela CEE, realizada em Bruxelas, a 1.0 de maio
de 1974, Informou à Representação Brasileira junto à Comunidade ser Intenção daquela
Comissão encaminhar ao Conselho de Ministros da Organização, a proposta do SGP-CEE
para 1975 e que quaisquer pedidos ou sugestões sobre a nova lista de produtos deveriam
ser apresentados pelos países Interessados;
c) que as representações dos demais paises latino-americanos devem ter recebido
Idêntica comunicação sobre a possibilidade de ampliação das relações comerciais com a
CEE, mediante uma alteração de critérios contidos atualmente no Sistema Geral de
Preferências da CEE;
d) que no Sistema de Preferências situa-se um ponto capital quanto à possibilidade
de ampliar-se as exportações de bens primários, semi-elaborados e Industrializados dos
paises latino-americanos para a CEE;

Sugere:
A Comunidade Económica Européia,. para somente exemplificar o caso das exportações brasileiras, o exame da posslb!l!dade de serem adotadas as seguintes medidas
atinentes ao Sistema Geral de Preferências:
a) inclusão dos seguintes produtos no esquema. preferencial comunitário:
TARIFA EXTERNA

NBM

Descrição
Posição

02.01.04.00
02. 01. 08. 00
02.01.10. 00
02. 01.11. 00
02. 01.99. 02
02.01.12.00
03.03. 01.02
04.06.00.00
06. 03. 01.00

08. 01.04. 00
08.02.01.00

Carnes de ovinos, congeladas
Carnes de suinos, congeladas
Carnes de cavalo, congeladas
Línguas frescas, refrigeradas ou
congeladas
Qualquer outro miúdo fresco,
refrigerado ou congelado
Fígados
Lagostas
Mel natural
Flores e botões de flores cortados, para buquês ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tintos, Impregnados ou
de outro modo preparados, não
montados
Abacaxis e ananases, frescos
Laranjas secas e frescas

09. 01. 01.00 Café
15. 07. 01.03 Oleo de amendoim, em bruto

02.01.A.IV
02.01.A.ni.a.6.bb
02.01.A.I

Aliquota
Ad-valorem
20% + p
20% +P
13%

02.0l.B.n.b.2

12%

o2.o1.B.n.b.2
02.0l.B.n.b.l
03.03.A.I
04.06

12%
14%
25%
27%

06.03.A.I

24%

os.o3.A.n
OS.Ol.C
08.02.A.I.a
08.02.A.I. b
09.0l.A.I.a
15.07.D.II.b.2.aa

17%
9%
15%
20%
9,6% (7%)•
10%
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15.07. 01.22 óleo de casca de castanha de
caju
15.07.0.II.b.2.aa
10%
16.02.01.00 Carne de bovinos, preparadas
16.02.B.m.b.l
26%
16.04.04.00 Conservas de sardinhas
16.04.0
25%
20.02.01.03 Aspargos, em conservas
20.02,0
22%
20.05.03.99 Outros doces ou pastas
20.o5.c.m
30%
20.07. 03.00 Suco de abacaxi
20.07 .B.II.a.4.aa
19% + das
20.07 .B.II.a.4.bb
~0%
20.07.B.II.b.5.aa
19% +das
20.07.B.II.b.5.bb
19% +das
20.07.B.II.b.5.cc
20%
20.07.05.00 Suco de Laranjas
20.07.B.II.a.l
19'7'o
20.07 .B.II.b.l.aa
19% +das
20.07.B.II.b.1.bb
21%
24.01.Ól.01 Fumo para capa de charuto
24.01.A
c•••>
(fumo capeiro)
24.01.B
c•••>
24.01.01.99 Folhas de fumo, exceto fumo 24.0l.A
c•••>
capeiro
24.01.B
c•••>
24.01.02.00 Reslduos de fumo
24.01.A
c•••>
(***)
24.01.B
24.02.01.00 Charutos
24.02.B
52%
32. 01.02. 00 Extrato de tanante de acácia
negra
32.0l.A
9% C3%)•
41.00. 00.99 Qualquer outro couro de bezerro que não curtido ao cro41.02.B
mo CBox-calf)
8%
41.02.B
41. 02 . 99. 00 Outros couros de bovinos
8%
Observações: <->• - tarifa reduzida temporariamente
c•••) - 24.0l.A (15% com máximo percentual de 70 UC por lOOk de peso liquido)
24.01.B (23% com mlnlmo percentual de 28 UC por 100k e máximo percentual de
42 UC por 100k de peso liquido)
das -

direi to adicional sobre o açúcar .

P - "préllwements"
b)

alargamento das margens de preferências para os seguintes produtos já Incluídos no
Sistema:

NBM

Descrição

16.05,01.00 Camarões preparados

Posf~TEC
Posl~

16.05.B

17.04.00.00 Artigos de confeitaria. que não
contenham cacau
17.04.0
20. 03 ,00. 00 Frutas congeladas, adicionadas
20.03.A
de açúcar
20.0'7 .04.00 Suco de maracujá.
20.07.B.II.a.6.aa
20.07.B.II.a.6.bb
20.07.B.II.b.7.aa
20.07.B.II.b.7.bb
20.07.B.II.b.7.cc

SCP-cEE

Alíquotas-Pref.
Ad-valorem
8%

c•>

+

16%
p
17%
18%
17% + p
17%
18%
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12% + p
12%
14% + p
14%
15%
12%
21.07. 06.00 Palmito em conserva
21.07•.F
Observações: (*) - 10% + em (elemento móvel) com máximo percentual de 27% + das
(direito adicional sobre o açúcar)
P - "prélevement"
TEC - Tarifa. externa comum
c) aumento das quotas dos seguintes produtos, já incluidos no Sistema:
TARIFA
Aliquota
Descrição
Posição
NBM
Ad-valorem
7%
44.14.01.00 Pinho
44.14.B
44.14. 04.00 Jacarandá, com espessura inferior a 5 mm
7%
44.14.B
7%
4.14.06.00 Aguano
44.14.B
44.14. 99. 00 Clutras madeiras serradas de
espessura Igual ou inferior a
7%
44.14.B
5mm
7%
44.27.06.00 Clbjetos de ornamentação
~.27
20.07.99.00 Clutros sucos de frutas

48.09. 00.00 Placas para construção, de
pasta de papel, de madeira
desfribrada ou outras matérias
vegetais desfibradas, mesmo
aglomeradas com resinas naturais ou artificiais ou com outros aglomerantes análogos
53.07. 02. 00 Fios de lã penteada, singelo,
cru, branqueado ou de cor natural, de titulo inglês acima. de
1/48-métrico 1/54

20.07 .B.II. b.2.aa.
20.07·.B.II.b.2. bb
20.07 .B.II. b.4. aa.
20.07 .B.II. b.4. bb
20.07.B.II.b.4.cc

48.09

11%

53.07 .A

5%

54.03. 02.01 Fios de rami, singelo, de uma
só perna. ou cabo, cru, alvejado
ou branqueado
54.03.B.I.a.

6,5%

54. 03 . 02 . 03 Fios de linho ou de rami, retorcido, de mais de uma. perna
ou cabo, cru,. alvejado ou branqueado
54.03.B.I.a.
82.09
82.09. 02.00 Facas de mesa ou: cozinha
82.09. 99.00 Clutras facas que não de mesa
ou de cozinha
82.09
85.19.B
85 .19. 07. 01 Potenciõmetro de carvão
85 .19. 07.99 Qualquer outra resistência fixa
ou reajustável, exceto de aquecimento

85.19.B

6,5%
17%
17%
8%

8%

- 63O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Virgílio Távora, como Líder.
O SR. VIRGíLIO TAVORA (Oomo Líder.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
mais como homem do No·rdeste, preocupado com a concretização urgente das diretrlzes •revolucionâ:rlas, visando à efetiva integração nacional e à redução das
ainda gritantes disparidades inter-regionais, que como Lider da Maioria do Governo, voltamos a esta tribuna para .tratar de matéria que, por sua importância,
é causa condicionante do desenvolvimento da nossa r·egião, e não pode ser desconhecida por este Senado.
Referimo-nos especificamente às anunciadas intenções do Governo Federal,
para, em modificando-o, salvar o atual sistema de incentivos fiscais que, hoje,
já se mostra pouco eficaz e eficiente para viabilizar a lmljhantação d.e empreendimentos prioritários às Regiões Nort.e e Nordeste e aos se:':o1.1es de pesca, turismo e red:Iorestamento.
Sabem os Senhores Senadores, e a Nação tem ciência, que o engenhoso sistema de incentivos, cujos resultados tangíveis e intangíveis estão à vista, apresenta, no momento, um sério e .grave problema que é o das elevadas, imorais e
ilícitas taxas de cap;tação. Estes abusos, que vêm enriquecendo uma minoria
atuante, constituem mesmo veroadeiro câncer a destruir iniciativas válidas e
viáveis que o Governo Federal procura estimular.
Em boa hora, o Presidente Médici, e, no momento, quem o segue na administração - o Presidente Geisel - segundo estamos informados, colocaram uma
grande parte de suas preocupações no trato e na solução desses problemaB, a
fim de que os projetes aprovados e que, realmente, re.presentem aquilo que é o
interesse para o desenvolvimento da região, não tivessem mais que SO·frer a
via crucls a que todo e quaJ!quer empresário, investidor daquelas regiões, se submete, mercê do intermediário que nada produz e muito leva.
Estudando e analisando este assunto há mu1to te~, quer, antigamente,
como con.selhelro da StiD~, quer, agora, como Senador, quer em passado
menos remoto, como Relator-Geral da COCENE, sentimo-nos à vontade e mesmo na obrigação de tazer algumas considerações a respeito à.e tão discutido,
complexo e palpitante tema.
O que propomos é uma inversão completa no procedimento dos incentivos
fiscais que, a seguir, sintetizaremos: reforço da atuação das Superintendências,
inst:tuições administradoras de incentivos, que devem ter os meios e os instrumentos para efetivar a .coordenação e controle dos investimentos. A esses órgãos
é que será dada toda autoridade para verificar aqueles investimentos que são
prioritários paza a região con.sidera.da. Caberá a ·eles estabelecer: dentro de orça.mentos equlllbrados - e já estão tentando fazer a primeira parte, os orçamentos equilibrados - a prioridade dos projetes a serem instalados - e aqui,
Srs. Senadores, dirigimo-nos particularmente aos cole.gas - já com a garantia
dos recursos que seriam, por eles - segundo cronograma aprovado, também, por
esses superintendentes - aplicados antes de qualquer definição por pa11te dos
depositantes de qual a destinação que queriam dar aos seus respectivos depósitos. Este sim, posteriormente- e aí é o ovo de COlombo que procuraremos apresentar à Casa e ·à consideração de todos que nos ouvem por intermédio desta
Tribuna - traz uma inversão completa na sistemática: ao invés de o empresário ir mendigar os recursos para a complementlaçã·o necessária ao seu projeto
-·uma vez que esse projeto, dentro de orçamentos equilibrados, segundo prioridades que interessassem a toda a Região, de maneira a atender, também, às
disparidades intra-regionais, fosse considerado prioritário e, portanto, aprovado,
já tinha ipso facto, garantidos os recursos que estão depositados no Banco do
Nordeste - empresário não teria, absolutamente, que se preocupar com a captação de recursos. De seis em seis meses, a StiDENE ou a StiDAM - referimo-nos
aos incentivos regionais - apresentariam a listagem desses projetes, para os
quais, necessariamente, por uma questão aritmética, haveria recursos, já que
são aprovados dentro de orçamentos equilibrados de haver e dever. E aí, sim,
os depositantes tln!ham - reservando-se à iniciativa privada, sempre aquele
poder de decisão dentro desta lista - a opção de indicar, por ordem cronoló-
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-64·gica, onde desejavam fazer o seu investimento. Oom isso conservava-se a opção
do usuário, aca.bava-se com o !ntermediartsmo fatal e dava-se, den+zo da sistemática, a ênfase necessária a pr!oridades para o desenvolvim·ento regional, seja
no todo, seja no corte das disparidades intra-regionais.
·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, .ressalvamos que justamente esta idéia colhemo-na nós de opiniões de Colegas da Região, de técnicos das superintendências responsáveis. pelo desenvolvimento do Norte e N\a.rdeste, de elementos· dos
Ministérios do In•er!or e da Fazenda.
Não temos a pretensão de que seja um remédio único, nem similar, mas parece-nos - desculpe-nos a repetição - verdadeiro "ovo de Colombo", que. daria
maiores resultados se justamente medidas complementares - e seria o segundo
aspecto que gostaríamos de abordar - fixassem rigorosamente aquelas prioridades a que .nos referimos, para ap:icação dos recursos, de forma a evitar a concessão desses benefícios a setores ou áreas cuja rentab!llda.de e atrativos evidenciem a desnecessidade do favor fiscal ou que, fazendo jus a ele, pela adjudicação procedjda no momento, ainda aumentem mais as disparidades intra-regionais.
Se o incentivo for g>eneralizado, o que ocorre na prática é o tratamento
igual para s~tuações desiguais, ou seja, a institucionalização da injustiça. Talvez
o mais racional seja dar prioridade para investimentos nas áreas-problemas e
se criarem outros mecanismos para aplicação em setores específicos. É por isto
que há muito tempo os Governos da Revolução vêm procurando reservar os incentivos fiscais para as áreas-problemas do Norte e Nordeste, onde o vazio demogránco, num lado, e as altas tensões sociais no outro, exigem cuidados especiais.
O Sr. Milton Cabral - Concede-me um aparte, nobre Senador Virgílio Távora?
.
.
.
O SR. VIRGiLIO TAVORA- Daremos o aparte com prazer. Apenas permitanos termina.r o período.
E esta extensão, que já vimos muito maior, que agora está freando e que
precisa ser mais ainda quanto às benesses adjudicadas a s-etores outros que não
essas áreas-problemas, tomam cada vez mais difícil a solução daqullo que é
uma questão vital para a nossa sobrevivência.
Oom prazer ouvimos o nobre Represen'ante da Paraíba.
O Sr. Milton Cabral - Nobre Senador Virgílio Távora, este assunto, para nós
representantes do Nordeste, é da maior importância. Desde 1971 ele é debatido
no Congresso Nacional. E lembro-me perfeitamente do grande esforço realizado
pela Bancada nordestina quando, através da COCENE, apresentou sugestões ao
Governo para equacionar e tentar resolver estas questões dos incentivos fiscais.
Pelo que V. Ex.a. está afirmando, diríamos uma solução simplista, onde, estabelecidas as prioridades pela SUDENE, naturalmente essas prioridades seriam de
natureza regional e estadual. É de se ·supor ...
O SR. vm.GtLIO TAVORA - Citamos inter-regionais e intra-regionaiS.
O Sr. Milton Cabral - ... Antes de qualquer definição dos investidores ...
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Dos depositantes.
O Sr. Milton C'abral- ... dos depositantes-investidores, seria oferecida numa
listas, as oportunidades de investimento. Aí, os depositantes definiriam suas preferência.
O SR. VIRG:tLIO TAVORA- Permita-me V. Ex.a. um contra-aparte, apenas
para esclarecer bem o nosso pensamento.
A idéia central é agilizar os depósitos que estão nos diferentes bancos - Banco do Nordeste, Banco da Amazônia. E, se não nos referimos ao Banco do Brasil,
é porque V. Ex.a. sabe perfeitamente a nossa opinião pessoal, que os incentivos
deviam ser apenas regionaLs, e não setorlais. Portanto, estamos propondo .solução para a. nossa Casa, Norte. e Nordeste. Primeiro de tudo, orçamento.s equ!li-
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-65brados. Quer dizer, dentro desses orçamentos equilibrados, tanto da SUDENE
quanto da SUDAM, em termos de incentivos, aprovam os projetas de acordo e fizemo& questão de dizer dentro de ri!;'orosas prioridades regionais e inter-regionais; E V; E?C.a, nobre Senador Milton Cabral, deve lembr-ar-se muito bem disso.
Entao, nao 1amos esperar que depositante nenhum disesse "eu quero empregar
em tal projeto, seja através de um desses escritórios tã,o malfadados que a!l'Qra
estão termin-ando, ou de corretoras, etc. A SUDENE aprovou o projeto. o projeto
está d~ntro desse orçamento, portanto, tem o dinheiro a ele destinado. Então a
SUDENE ia liberando os recursos depositados no banco respectivo - no caso' o
Banco do Nordeste- sem outro limite que não aquele dado pelo cronograma 'de
desembolso.
O Sr. Milton Cabral - Mas teria que esperar manifestação do depositante.
O SR. VIRGWO TAVORA. - Não, em absoluto. Depois, de 6 em 6 meses saía
a lista da SUDENE- e V. Ex.a deve ter visto- com os projetas prioritários que
foram aprovados, para os quais, por aritmética, necessariamente houve rec11rso
para a sua consecução. Aí, sim, a posterior!, aqueles depositantes - que não eram
os depositantes pioneiros do proje~o. porque estes, e'identemente é que começam
a conhecer o projeto - tinham a faculdade de escolher, lá, dentro daquela lista,
onde Iriam aplicar o seu dinheiro. Mas, se o industrial, se V. Ex.a fosse montar
sua fábrica em Campina Grande, não estaria dependendo absolutamente da
vontade de pessoa nenhuma, a não ser cumprir rigorosamente o cronograma
aprovado dentro do ·Conselho Deliberativo da SUDENE, naquelas reuniões a que
V. Ex.a está tão acostumado a comparecer. Paulatinamente, esse dinheiro seria
liberado, porque deixaria ao depositante apenas argentário a faculdade de só escolher dentre esses projetas - aliás ele não pode fazer de outra maneira dentre os projetas aprovados pela SUDENE. O "X" do problema é que a SUDF.NE
- e a SUDAM, sabemos, agora só aprovaria dentro de orçamentos equilibrados.
Quer dizer, não veríamos mais aquele absurdo dispor de incentivos do 18/34 no
montante "X" e aprovarmos 2. Projetas de valor 2 "X" (só na participação de
incentivos.)
Hã tempos o Governo vem paulatinamente cortando tal abuso e agora podemos apresentar esse procedimento como praticamente uma conquista da
SUDENE e da SUDAM.
Apoiados que fomos nessa realidade, é que pudemos propor a inversão do procedimento. Aí ter-se-la projetas aprovados de acordo com o interesse da Região,
e não se precisaria estar mendigando a nenhum escritório, a nenhuma corretora
que fosse a procura de dinheiro para eles. A SUDENE é que iria alocando os recursos que estavam à disposição dela, no Banco do Nordeste. Não se tomava dinheiro do particular; esse era o ponto alto do problema, também, porque continuava a opção por parte do depositante, de empregar naquele determinado projeto. Mas ai é ao contrário. Ele é que correria para aplicar num bom projeto!
Não sabemos se estamos sendo suficientemente claros. O dono do projeto, se
é um projeto reconhecido de prioridade e valor, seja para diminuir ss disparidades
inter-reglona!s ou Intra-regionais, já sabe que, uma vez aprovado o projeto, terá
recúrsos necessários para. que possa levá-lo avante .
Desculpe alongar-nos, mas a explicação era necessária por reconhecermos que
não tínhamos sido suficientemente claros.
O Sr. Milton Cabral - Agradeço as explicações de V. Ex.a. Considero esse problema, ao lado do ICM, os dois principais assuntos de interesse regional. Apenas
faço um. apelo para que, ao começar o ano de 1975, o Nordeste veja, realmente,
solucionado de uma vez por todas, esse problema de incentivo fiscal. Multo obrigado.
O Sr. Alexandre Costa - Permite-me V. Ex.a um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com prazer, nobre Senador.
O Sr. Alexandre Costa - V. Ex.11, quando Governador do Ceará, teve cadeira
permanente na SUDENE. Estudioso do assunto, antes de ser Governador, V. Ex.11
que realizou um grande Governo no Ceará, tem autoridade para propor, como
está propondo, agora, soluções, para os graves problemas que afligem o Nor-
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-66deste. Tive, aqui, oportunidade de fazer vários discursos condenando a aplicação
. dos incentivos fiscais, mostrando que da forma como se aplicavam e ainda se
cominuam aplicanao os incentivos fiscal& no Nordeste brasileiro em nada ajudarra a regiã•O. Cheguei mesmo a apresentar projeto que criava um fundo de desenvolvimento. Pensava eu que estava apresentando uma solução que viesse resolver, pelo menos em parte, o problema. Aqui, quando o apresentei aos meus
pares, dizia: trago apenas a idéia, quero que ela seja purificada e uma vez encontrada a solução, ponha fim à má aplicação dos incentivos flscais no Nordeste. V. Ex.a traz hoje uma boa fórmula.
O SR. VmGtLIO TAVORA- Para estudos.
O Sr. Alexandre Costa- É fórmula que reputo, salvo melhor juízo, uma boa
fórmula.
O SR. VmGtLIO TAVORA- Agradecemos a V. Ex. a
O Sr. Alexandre Costa- O meu projeto, pela sabedoria dos meus pares, que o
julgaram ou deficiente ou contrário aos interesses nacionais, foi rejeitado. Não
sendo dono da verdade, nem pretendendo ser, como disse àquela época e repito
agora, acho que a fórmula apresentada por V. Ex.a, salvo melhor juízo, é a partida, para que encontrem os mais sabidos, naturalmente, junto com V. Ex.a, que
é um grande conhecedor - uma forma que ponha fim a tudo aquilo a que assistimos durante todos esses anos, e que não traz nenhum benefício para o Nordeste
brasileiro. Certa feita, falando com determinada autoridade governamental, tive
oportunidade de dizer que qualquer empresário que adquirisse dinheiro, pagando
30% por esse dinheiro, sua empresa não poderia vingar. E a minha decepção
foi maior, pois quando falei em 30% ele me repeliu e disse: "Mas não são 40%
que estão pagando?". Eu sabia que eram os 40%; disse 30% para não me tornar
um exagerado, nem no debate, nem na conversa. Era uma grande autoridade, que
resolve os problemas nacionais e permitia que esses 40% fossem dados através
dos tempos. Portanto, a solução que V. Ex.a traz, para mim que sou interessado no
assunto, que aqui já o debati, que aqui já discursei, que aqui já apresentei projetas, todos eles visando ao bem do Nordeste, as disparidades intra-regionais, que
con:inuam se agravando, pouco me interessa que venha do Executivo ou do Legislativo, através da palavra abalizada de V. Ex.11, a medida, a fórmula, a solução,
para que se ponha fim, digamos, ao famigerado incentivo fiscal do Nordeste, aproveitando-se este dinheiro para acabar de uma vez por todas, com os intermediários que foram todo esse tempo, os únicos que lucraram com o dinheiro das empresas e com o dinheiro do Imposto de Renda Nacional. Parabenizo V. Ex.11 pela
solução que traz e espero que não fique absolutamente, hoje, aqui no vão .'leste
plenário; mas que se continue, todos nós do Nordeste, aliados a V. Ex.11, a encontrar a solução, que deverá existir para que possamos aproveitar aquilo que a lei
nos concedeu. Muito obrigado pela atenção.
O SR. vmGtLIO TAVORA- ·Com muito prazer acolhemos o aparte de v. Ex.",
Senador Alexandre Costa, mais ainda por se tratar de um dos batalhadores, nesta
Casa, da reformulação de algo que a todos nós aparece como merecedor de uma
correção imediata.
Gostaríamos apenas de sintetizar que, nas linhas mestras, se desejou, de um
lado, dar ao Organismo de Desenvolvimento Regional a necessária autoridade para
fazer com que a aprovação desses projetas não fosse apenas au:orlzatlva e, .sim,
de executivas, isto é, quem soubesse que tinha projeto aprovado dentro daquelas
prioridades que, mais uma vez frisamos, seriam estabelecidas para o desenvolvimento regional e para a diminuição das desigualdades intra-regionaiS, desde que,
aprovado dentro dessa sistemática, e tivesse automaticamente garantidas os recursos necessários à sua execução. Essa é a base, digamos, a idéia geral de manobra de toda a operação porque, ao mesmo tempo, não se tirariam os recursos
do particular; ele, seja na forma do mero investidor, seja do investidor empresário, do investidor que vai montar a sua indústria, lançando mão dos seus próprios recursos ou de outros recursos de empréstimos, teria, sem a menor sombra
de dúvida, já garantido o amount necessário para levar adiante o seu projeto.
Essa é a idéia central e acreditamos que, da forma apresentada- outras mais
felizes poderão aparecer - não se estatizaria coisa alguma: conservar-se-la o
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p:'incípio C:a livre inic:ativa e, de uma vez por todas. A não ser que nos apresentem algo que o nosso exame ainda não percebeu.
Teríamos assim, Sr. Pr·esidente e Srs. Senadores, eliminado a corretagem, a
intermediação que, sobre aviltar, está levando o Nordeste a essa situação que todos
repudiamos.
O Sr. Elvídio Nunes- V. Ex.a permite um aparte?
O SR. ViRGíLIO TAVORA - Com prazer, nobre Senador Helvídio Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) (Fazendo soar a campanhia.) - Lembro
ao nobre orador que o seu tempo está para esgotar-se.
O SR. VIRGiLIO TAVORA - Agradecemos a V. Ex.11 a toLerância, que já
é tradicional nesta Casa. Pouco mais dela abusar.emos.
O Sr. Hclvídio Nunes - Senador Virgilio Távora, tenho muita co!.>a a
'.'izer. Sei que o tempo do aparteante deve ser curto. Por isso, perdoe V. Ex.a se
não puder expressar claramente o meu pensamento. Em princípio, Senádor Virgílio Távora, a proposição de V. Ex. 11 é boa, é lógica, é razoável e, sob c·ertos
aspectos, justa. Apenas, da maneira como as coisas estão, não é possível a
permanência deste quadro relativo à apllcação de incentivos fiscais. Daí por
que afirmei inicia'mente que, sob certos aspectos, ela é justa. Mas na minha
modesta opinião, a fórmula que V. Ex. 11 oferece não resolve absolutamente o
problema.
O SR. VntGíLIO TAVORA- Ouvimos com atenção.
O Sr. Helvídio Nunes - Há necessidade imperiosa de uma modificação na
própria filosofia dos incentivos fiscais. O Governo permite que as pessoas jurídicas utilizem 50% do Imposto de Renda que devem ao Tesouro Nacional, e
façam aplicações na área do Nordeste· e Norte, em pesca e turismo, etc. Em
resultado, trata-se, nada mais, nada menos, do que uma benemerência do
Governo, porque nós, as pessoas físicas, pagamos integralmente o nosso Imposto
de Renda. Então, foi criado esse mecanismo, para que a pessoa jurídica possa,
inclusive, auferir lucr.as daquilo que não é seu. A solução que vejo, para resolver,
inteiramente, o problema - dependendo de estudos e da criação, talvez, de um
fundo, de um conse'ho ou seja lá o que for - é a aplicação, não parcial, como
V. Ex.11 propõe, mas total, determinada por um órgão da responsabilidade do
Governo e que não deixe à pessoa jurídica, absolutamente, qualquer poder.
V. Ex.11 quer que a SUDENE estabeLeça um quadro com as prioridades, mas
permite, paralelamente, que o investidor faça sua opção.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Perdão, Sr. Senador. Damos um exemplo:
aprovados 100 projetas pela SUDENE, no montante, digamos, de cem milhões
de cruzeiros, é pr·ecíso que eles sejam implantados, para tal, garantindo-se o
dinheiro deposita,do no Banco, os recursos necessários para todos.
- O Sr. Belvídio Nunes - São os recursos ociosos.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Não, são, exatamente, os recursos derivados do
orçamento! Só fazem<Js 100 projetas, porque só temos dinheiro para estes;
se tivéssemos para 200 projetas, fa1·íamos os duzentos. Então, uma vez estabelecido o orçamento, aprovadas as prioridades regionais e intra-regionais, que
correspondessem à diminuição dessa desigualdade, tinha-se garantido os recursos para todos esses cem projetas. A SUDENE desembolsava: não queria saber
se o depósito era derivado de A, de B ou C, se os depósitos do Banco do Nordeste
correspondess·em ao orçamento - e ela só podia fazer dentro desse orçamento,
a aprovação dos proj.etos. Citamos aqui o equllíbrio orçamentário. Então, para
esses projetas aprovados, para os quais, teoricamente, haveria que existir recursos, a SUDENE iria liberando as verbas. Agora, os depositantes é que ficariam
com a !·acuidade para escolher a posteriori, aqueles projetas em que a sua
pecúnia seria aplicada. Sucede que ai quem !a correr atrás do projeto bom era
o depositante e não o empresário empreendedor - não sabemos se expl!camos
bem - porque este já rec.ebeu da SUDENE os recursos necessários. As ações
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ou beltrano, dentro daquela lista de amostragem de fulano, sicrano ou beltrano,
que era o depositante ocioso.
O Sr. Helvídio Nunes - Permite V. Ex. 11 outro aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com prazer.
O Sr. Helvídio Nunes - Em suma, V. Ex.a pretende uma modificação parcial
da filosofia dos incentivos flsca.ls.
O SR. VmGíLIO TAVORA - Exatamente. Não desejamos retirar da iniciativa privada os incentivos fiscais.
O Sr. Helvídio Nunes- A nossa divergência reside exatamente nisso: ou o
Governo altera totalmente a fllosofia dos incentivos fiscais, ou, então, as medidas
que propõe não passarão de paliativos.
O Sr. Alexandre Costa - o nobre orador me concede um aparte? (Assentimento.) Aliás, eu concordei com V. Ex.6 Aqui defendi, durante todo esse tempo,
aqueles cidadãos a que o Governo, por benemerência, como diz o Senador Helvídio Nunes, conc·edeu 50% para apllcação em empresas no Nordeste. Eles se
julgam donos de um dinheiro que não lhes pertence. Isso eu sempre defendi, fez
parte do meu projeto, que aqui foi rejeitado, objeto até d·e verificação de número.
Mas, hoje já não é possível retirar dos empresários aquilo que não lhes pertence.
Eu concordo, parcialmente, com o que v. Ex.a propõe, que já é uma grande
medida para o Nordeste.
O SR. VmGíLIO TAVORA- A medida é aqui, apr.esentada, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, para estudo, para debate, somos nós aqueles que achamos que
o Governo deve, em tudo e por tudo, a não ser nos setores da Segurança Nacional
ou naqueles em que, pelo vulto do empreendimento, a poupança privada não
puder ser capaz de arcar com o ônus da obra, deixar à livre empresa a iniciativa
do nosso desenvolvimento. Isso é uma filosofia, uma maneira de ver o desenvolvimento. Há os adeptos da livre empresa e há aqueles do estatismo em maior
ou menor grau - seria outra fi~osofia. Mas, dentro da filosofia dominante dos
incentivos, que é justamente a manutenção da livre empresa como fator de
propulsão de desenvolvimento do Nordeste, apresentamos essa idéia. Se boa ou
má, é para ser discutida, para receber, justamente, as luzes dos nobres coLegas.
O Sr. Alexandre Costa - Permite v. Ex.6 um aparte?
O SR. VmGíLIO TAVORA- OUço V. Ex.a
O Sr. Alexandre Costa - ll: uma boa fórmula. Parabenizo V. Ex.a e, na
oportunidade dos estudos, acrescentarei mais alguma coisa, qual seja, a continuidade do empreendimento.
O SR. VmGíLIO TAVORA - Vê v. Ex.a que o que queremos é a continuidade e a garantia dos recursos.
O Sr. Alexandre Costa - E sabemos fartamente que é o que não existe absolutamente.
O Sr. Milton Cabral - Permite o nobre orador um aparte?
O SR. VmGíLIO TAVORA- Com muito prazer.
o Sr. Milton cabral - o que me preocupa é estabelecer um critério tanto
quanto possível compu'sório. Era preciso que os dinheiros dos depositantes pelo menos dentro da idéia que V. Ex.n .está defend,endo - fossem rateados por
todos os projetas, para que os recursos chegassem aos projetas quase que automaticamente.
O SR. VntGíLIO TAVORA- E o serão! É isso mesmo!
O Sr. Milton Cabral - E havendo um rateio, então, essa escolha quase que
perderia o sentido.
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-69O SR. VIRGíLIO TAVORA :-Perdão, porque o dinheiro que está no Banco
do Nordeste perderia a caracter1stica de pertencer a fulano, a sicrano ou a beltrano quando da utilização pela SUDENE. O depositante tem aquela quantia
de recursos que :yai aplicar nos projetas da listagem da SUDENE, aprovados e
em plena execuçao.
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O Sr. Milton Cabral - Isto obrigaria a SUDENE a só aprovar número de
projetas que fosse absolutamente compatível com os recursos alocados.
O SR. VlRGiLIO TAVORA - Perfeitamente! Por isto nos batemos - e
todos aqueles que estudam o problema. o fazer - por este ponto, há muitíssimo
tempo.
O Sr. Milton Cabral - Exato.
(0 Sr. Presidente faz soar a campanhia.)
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. President.e. só lhe solicitamos mais um
segundo, pela importância do assunto, que imerecidamente é tratado por nós,
mas que o poderia ser por voz mais autorizada.
Mas é justamente pela aprovação, que pod·eremos dizer, não multo feliz, de
projetas cujo montante é muito superior à disponib!Udade de incentivos fiscais,
que vimos este panorama que não dignifica em nada a vida pública nordestina.
sr. Presidente, atendemos ao chamamento de v. Ex.a., cuja bondade não
é preciso mais enaltecer, tantas vezes aqui dissemos da sua tolerância.
Gostaríamos, terminando aquilo que é o nosso pensamento, de dizer que,
por sua vez, os órgãos administrativos de incentivos precisam ser dotados de
instrumentos e meios indispensáveis ao rigoroso acompanhamento dos projetas
- porque, assim, também, estaríamos dando carta de alforria aos empresários
-, até a fase da instransferibilldlllde das ações correspondentes aos investim·entos
feitos.
É necessário e urgente que as empr>esas apoiadas por incentivos fiscais e
financiamentos de bancos oficiais, apresentem desempenho satisfatório, não só
para remunerar os investidores, como também para influírem de forma positiva
para o aumento da renda e do emprego. Para concretização desta tarefa, os
órgãos referidos deverão ser munidos de todas as ferramentas necessárias, inclusive, se for o caso, do poder de intervir em empreendimentos cuja implantação
for fett:a em d•esac•ordo com os projetas aprovados ou em que haja comprovada
inca·pac!dade empresarial.
E que momento, Sr. Pres!dente, mais adequado para se fazer esta modificação, do que este, em que •este Congresso está aprovando o II Plano Nacional
de !Desenvolvimento?
IP·onto alto dest.e documento é a política global adotlllda em relação à Região,
orientada no sentido de assegu~ar-lhe o crescimento acelerado e dar-lhe caráter
auto-sustentado, para o que estão previstos investimentos efetivos entre 1975
e 1979 com l.'ecursos federais no !IliOntante de cem bilhões de cruzeiros, com a
gaJ'Iantia de suporte p·ara sua industrialização, da. ordem de quarenta bilhões.
Se nos lembramos que, acolhendo sugestões da COCENE e ultimamente
de pronunciamento nosso, neste Plenário - junho deste ano - dá o Governo
F1ederal - e aqui, sim, damos a notícia aos Srs. Senadores nordestinos - corajosamente, neste documento, <os grandes passos para criação no Nord.es•e de uma
indústria de bens de capital que vai reter aqui, a curto e a médio prazo, aquilo
que são os investimentos exauridos para fora - fronteira ...
O Sr. Alexandre Costa (Com assentimento do orador.) - Eu me antecipei
ao discurso de V. E.'l:.n que chega, agora, àquiLo de que falei antes. l!: que nada
dign~fica ao Nordeste V. Ex.n acaba de dizer e eu também repito - a
implantação de tantos e tantos projetas que hoje se encontram de portas cerradas, ou por f·alta de capacidade de empresários ou por falta de recursos para
que eles possam continuar.
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evitar !soo.
O Sr. Alexandre Costa -Estou inteiramente de acordo; parabenizo V. Ex:.a.
e espero que isso seja concretizado.
O SR. VmG:tLIO TAVORA- Dá o Governo Federal os passos para criação
no Nordeste, de uma indústria de bens de capital.
(COmplexo Metal-mesânico, Eletro~mecânico abrangend<J Indústrias Mecânicas, de Material Elétrico e as de Metais não f&rosos - C·obre, aluminio, magnésio metá!ic;o.s) e de Insumos Básicos (~ó:o de Fertmz.a.ntes do ·Nordeste, compl'e·endendo Fosfatadas Metiogenados e Potássicos), para a implantação do Pólo
Petroquímica do Nordeste (Centrais de Matérias-primas, de Utilidades, de Manu;enção, assim coroo dos pro•jetos subsidiários (downstream) ·e o do Oomplexo
Petroquímica Regional para o fortalecimento dos pólos de indústrias tradicionais (principalmente Têxteis-Confecções e Couros-Calçados), . se lança
ele a fundo na tarefa de desenvolver a Agroindústria do Nordeste (Cr$ 1.000
mfihão no período) principalmente algodão, castanha de caju, mamona., pelotisacão de mandioca e sucos de frutas, e na de transformação da agricultura
tradicional em economia de mercado, máxime na zona semi-árida (com a execução do Programa de Desenvolvimento das Areas Int~radas do Nlordes1'•e,
envolv·endo recursos Cr$ 1.5 bilhão - tabuleiros costeiros, serras úmidas, vales
irrigáveis, ár·eas de colonização - PI e MA - e áreas de culturas xerófilas,
idem do Programa de Irrigação do Nordeste, com os Programas de Reforma
Agrária e Colonização e especial de Pecuária.)
Toma-se, Sr. Presidente, S.rs. ·Senadores, evidente, imperiosa a adoção do
conjunto das providênc~as citada.s ou de outras, que o descortino de Vossas
Excelências houv·er p.or bem apresenta~ de forma .a responder, eficientemente
e a tempo, a iniciativa priv.ada a,•ravés desses incentivos, ao esf<Jrço governamental, visando ao soerguimento da EegiãJo, neste marco decisivo de sua História.
Era este, Sr. Pres!dente, o depoimento que. desejávamos dar, agradecendo
a bondade de V. Ex."' em nos ouvir por tanto tempo. (Muito bem! Pa.J.mas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Benjamim Farah.
O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Presidente, no tocante à recente legislação
editada pelo :Po·der Execu'ivo, tratando do pro.blema de ·enquadramento dos
servidor·es p.úbllcos cl vis dos vários órgãos de sua administraçãio entendo que
a todos os funcionários submetidos ao regime estatutário, deveriam ser proporcionais idênticas oportunidades no sistema, à vista do sentido de profissionalização geral e dos níveis retributivos mais adequados a esse objetivo.
Isso, Sr. Presidente, não ocorreu com o.s servldore.s dos órgãos da administração pública que se transformaram em empresas públicas e que tiveram suas
s~tuações reguladas, no sistema de classHicação, de m<Jdo di'V'orciado da. ordem
geral de garantia, vez que foram obr!gados a uma opção coercitiva que lhes
tira qualquer possibDdade de julgamento.
Assim é que para servidor da ECT, por exemplo, embora ocupante regular
de cargo público - submetido, pois, ao regime estatutário - estabeleceu-se a
condição de opçã,o pelo regime jurídico da CLT ou .a permanência no estatutário,
porém, nesta última h!pó,'ese, com a capitis diroinutio d.e não ter sequer o
direito de C<Jncorrer ao noV·::J sist·ema de classificação de cargos, circunstância
esta assegurada a todo.s os demais servidores públicos civis da União, indistintamente nas áreas dos três Poderes. Ora, Sr. Presidente, tal opçãJo, fácil concluir,
corresponde, a rigor, a uma verdadeira vir compulsiva, que não deixa margem
a qualquer manifestação volitiva, dado o cerc·eamen-to que se estabelece em
função de uma das esco.:has. Corno optar pelo regime estatutário, se o efeito
de~s. e.scolho. colocará o funcionário na estrutura d·e um quadro em extinção,
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classificaçfuo e, em conseqüência, o status de profissionalização apregoado pela
reforma? l!: evidente, pois, qu·e se cristaliza, na espécie, uma interferência impera'·iva, que tolhe a manifestação de vontade, viciando irremediavelmente o
instituto juridico da isonomia na classificação, segundo os postulados da Lei
n.0 5. 645, de 1970, que traçou os parâmetros doo sistema classificatór!o. O certo,
na circunstância, seria ga.rantir ao não optante, ou seja, ao que se mantivesse
no regime estatutário, o direlito de conc.orrer segundo as normas do novo sistema
de classificaçãoo, com enquadramento a s·er efetivado mediante re:otação de seu
ca.rg·o para a estrutura de outro órgão •público. Tal soluçã.o, além d·e justa e
respeitadora dos direitos públicos subjetivos dos· servidores, atenderia aiOs reais
reclam,os da administração, no que resi>eLta, sobretudo, ao aproveitamento de
mão-de-obra qualificada e experiente no trato com os misteres do serviço
público.
Sr. Presidente, faço, desta tribuna, apelo ao Sanho.r Presidente da República,
a fim de que determine o reexame dessa matéria., com o objetivo de situá-la nos
padrões d·e justiça e compreensã.o que têm definido, no campo da administração
pública, as ações de seu Governo. (Muito bem! Palmas.)
Compareceram mais os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - Jarbas Passarinho - Alexandre
Costa - Clodomir Milet - José Sarney - Waldemar Alcântara - Dinarte Mariz- Jessé Freire - Domicio Gondim - João Cleofas -Paulo
Guerra - Wilson Campos - Teotônio Vilela - Carlos Lindenberg Eurico Rezende - João Calmon - Danton Jobim - Gustavo Capa.nema
- Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montoro - Orlando zacaner - Mattos Leão - Celso Ramos - Lenoir Va.rgas -Daniel Krieger.
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O SR. PRESiiDENTE <Paulo 'rorres) será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.

Sobre a mesa, requerimento que

:S: lido o seguinte

I

REQUERIMENTO

:I

N.0 195, de 1974

Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n.o 104/74, que "Estabelece, nos termos do art. 103
da Const~tuição Federal, casos de 111posentadoria compulsória no Grupo-Diplomacia, Código D-300".
Sala das Sessões, em 12 de setembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O requerimento S·erá votado após a
Ordem do Dia na. forma do art. 378, item II, do Regimento Interno.
'
SÓbre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.

:S: lido o seguinte
REQUERIMENTO
N.o 196, de 1974
Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos Anais
do Senado dos discursos proferidos ontem pelo Presidente Ernesto Gelsel e pelo
premier do Japão Kakuei Tanaka, na homenagem do Governo Brasileiro ao alto
representante nipônlco.
Sala. das Sessões, em 17 de setembro de 1974. - RlQ' Santos.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com o ~rt. 234, § 1.0 , do
Regimento Interno, o requerimento será submetido à Comissao Diretora..
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
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Jl: lido o seguinte

REQUERIMENTO
N. 0 197, de 1974
Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as tradições da casa,
as seguintes homenagens de pesar pelo falecimento do Doutor Oscar Leite Alves,
ocorrido na madrugada de ontem, na Capital do Estado de São Paulo:
a) inserção em Ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à familla, à Associação Brasileira de Ta·
quígrafos e ao Centro dos Taquígrafos de São Paulo.
·Sala das S.essões, em 17 de setembro de 1974. - Franco Montoro.
O Sr. Franco Montoro - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
a votação.
O SiR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (Para encaminhar a votação, sem revisão do
orador.) - Sr. Presid·ente, trata-se de homenagem a um dos patronos da
Taquigrafia brasileira, o Dr. Oscar Leite Alves, médico de notório saber, extaquígrafo da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. l!l ele o criador do
sistema brasileiro conhecido como Método Leite Alves. Representa uma contribuição de extraordinária significação para o desenvolvimento de nossa taquigrafia. Ao lado dos métodos Taylor, de origem inglesa, Marti, método espanhol,
Pitman e outros, o Dr. Oscar Leite Alves, com paciência, pertinácia e grande
valor, elaborou um sistema que é considerado o método brasileiro de taquigrafia.
A homenagem de pesar que se presta a esse !lustre médico brasileiro representa, também, uma homenagem à Taquigrafia brasileira. Sua contribuição,
evidentemente, está ligada à vida parlamentar, porque sem o apanhamento
taquigráfico não seria possível o exercício normal das atividades legislativas,
tais como se desenvolvem modernamente.
A homenagem que se j;lresta a esse homem é, também, um preito de reconhecimento do Congresso brasileiro a quem, através do método taquigráfico
conhecido como Sistema Leite Alves, contribuiu para o aperfeiçoamento do processo legislativo.
Este o sentido da homenagem que se quer prestar ao ilustre falecido na
madrugada de ontem. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Mesa associa-se às homenagens e fará cumprir a deliberação da Casa.
Findo o período destinado ao Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único do Requerimento n.o 177, de 1974, de autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição,
nos Anais do Senado· Federal, da Ordem do Dia do Excelentíssimo Senhor
Ministro do Exército, General Silvio Frota, por ocasião das solenidades
comemorativas do "Dia do Soldado" em Brasília.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
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Frota, por ocasião das solenidades comemorativas do "Dia do Soldado" em
Brasilla, que se publica nos termos do Requerimento n9 177/74, de autoria
do Senhor Senador Vasconcelos Torres.
"Soldado brasileiro!
I
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"Saudar, em ti, que estás agora no serviço ativo - na. dignidade de tua
blusa verde-oliva, de tuas divisas, de tuas estrelas, ou de teus bordados - o
soldado brasileiro de ontem e hoje e de sempre o propósito de quem, soldado a
vida Inteira e só soldado, foi trazido, de dever em dever austeramente cumprido e pela confiança do Presidente da República, ao dever maior de, à frente
de todos os soldados, ajudar o Exército brasileiro a cumprir, em plenitude e
~ilenciosa eficiência, sua nob111tante missão constitucional.
"Feliz circunstância a que me impôs dizer, no Dia do Soldado, minha primeira Ordem do Dia como Ministro do Exército; dirigir-me ao soldado - caráter, sub.s.tâncla e motor de todos os exércitos - e consagrá-la, afinal, ao homem
em si, porque, no descortino do comandante supremo das Forças Armadas, "o
homem brasileiro, sem distinção de classe, raça ou região onde viva e tr!llbalhe,
é o objeto supremo de todo o planejamento nacional".
"Saúdo em ti, conscrito que não conheço, em tua correção de atitudes, em
•tua cilsciplina, em teu garbo e na firmeza de tua vigilância, a legenda gloriosa
dos grandes chefes millta:res do passado. Encontro no recruta que se dá por inteiro a seriedade no serviço, a presteza na obediência e o aperfeiçoamento na instrução, assim como no graduado que exerce, com valor, nobreza e compreensão,
a sua direta liderança, o mesmo espírito de Caxias, o extraordinário guia de
todos nós. E sei que há um pouco de OSório e de Sampaio, de Mallet, de Cabrita
e de Rondon nos que estão agora bem cumprindo o seu dever, nas guarnições
do interior, em F'ernando de Noronha ou nas fronteiras distantes, no atropelo
das metrópoles ou na solidão da floresta - atuando, vigiando ou construindo
- mas sempre dedicados às tarefas da preparação para a guerra, garantia única
de manutenção da paz.
"Saúdo nos jovens oficiais e naqueles a quem o sacerdócio já encaneceu nas
crescentes responsabilidades da ascensão a mesma chama dos ignorados combatentes de todas as campanhas até onde levou a defesa d.e nossa soberania,
de nossa honra ou do interesse nacional. Neles encontro as sementes da anônima bravura dos mamelucos e mulatos, carl•bocas, mestiços e mazombos que, nos
montes dos Guararapes e das Tabocas, expulsaram o invasor e deixaram no
massapê, as raízes d·o Exército e da Nação. Saúdo nos chefes militares de hoje
a alma indomável dos combatentes cujos nomes a História não recolheu nos
entreveras das guerras fronteiriç•as e que, nos Apeninos, a gratidão do povo
lapidou no carinhoso apelativo de pracinhas.
"Saúdo em ti, soldados de a;gora, os velhos chefes que nos deram tudo com
o seu exemplo e que já se foram para sempre; que não deixaram memória, mas
plantaram alicerces; que exerceram seu dever sem alarde, mas se realizaram,
por completo, no fundo de si mesmos. Esses tiveram grandeza na austeridade
e na discrição, na consciência de haverem servido ao Exército e ao País.
"Saúdo em ti, sol<iado que agora te iniciais na escola ou na caserna, os
grandes chefes que se despediram mas se foram, porque, no dizer de um
desses, que há pouco de nós se afastou mas conosoo continua no exemplo de
sua serena autoridade, "os velhos so:dados se despedem mas não se vãJo. No Exército permanecem seus yelhos sonhos, a evocaç.ão de seus melhores dias, a mocidade perdida e a confiança nos qu·e virão depois".
"Saúdo na mocidad·e dos colégios e escolas militares o chefe de ·amanhã,
de quem muito mais ainda se espera em valor profissional e espírito de missão,
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Bra.sll, comportando novos riscos, nov~s ameaças, nova.s incompre-ensões, estará a exigir ins.t.ltuições armada-s e soldados cada vez mais consagrados a·o estrito
dever mllltar.
"A todos os verdadeiros soldados dirijo a minha saudação neste 25 de "S.gosto,
pedindo-lhes que dediquem a.s melhores -energias d.e seu pensamento e d-e sua
ação a·o ofício que nos distingue, entre todos os servidores, como instrumentos
essenciais da segurança nacional, entendida, com o Presidente Ernesto Geisel,
como "a capacidade moral, espiritual e material de um povo em sobrepor-se às
forças antagónicas que lhes tolham o caminho do desenvolvimento do bem-estar
e da grandeza".
"A todos lembro, com a mente voltada p~ra o querido e saudoso chefe e
companheiro que me antecedeu no Ministério, que "a carreira militar é duro
e nobre oficio e ser soldado é um constante desafio."

"Bem sabe a Nação e mais sabes tu, soldado que hoje comemora-s o teu di'S.,
que, na alma do autêntico mll1tar brasileiro, não prosperam a cobiça e o delir1o
de expancllr-se e promover-se; nem a covardia, oa. omissão, a !nação, a maledicência, o aleive; sequer a inércia, o comodismo, a incerteza, a f:rustração; muito
menos a o.s1:entação e a vanglória, o arbítrio, a ambição e oa. prepotência porque
o Exército a que servimos é forte pelas \irtudes de magnanimidade, simplicidade
e solidariedade do homem brasileiro.
"O nosso desafio é o juramento de bem servir ao Exército e
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País, com

o máximo de eficiência, na paz e na guerra, permanecendo inarredavelmente
fiéis ã alma brasileira.

"Para que possamos levar aclloa.nte esse compromisso de eficiência, agora e
nos anos que hão de vir, de todos espero vaior, vontade e constância, para que,
em toda parte, preponderem e frutifiquem o espirita ren<Jvador e criador, o dinamismo e a ousadia, a firm·ez.a e a tenacidade, a modéstia, o entusiasmo e a camaradagem.
"Com profunda confiança no Exército, que se modifica todos os d.ias no renovar de seus chefes, de seus quadros, de seus conti.ngentes, saúdo em ti, soldado
de agora e de sempre, no dia de nosso grande patrono, a vocação de serviço
dos homens d.e farda, que se faz realmente eterna e gloriosa na tranqüila e sólida.
energia, na singeleza, no desprendimento e na abnegação, nos exemplos de probidade e de coragem moral, de senso da realidade, de renúncia e de fidelidade ao
anseio nacional de realizar o d.esenvolvimento como fator de engrandecimento
do País e de felicidade do nosso povo."
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Item 2
Votação, em turno único, do Requerimento n.0 181, de 1974, de autoria do Sr. Senador Petrônio Portella, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do discurso proferidO pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, dia 29 de agosto, na solenidad.e em que foram
recebidos por Sua Excelência a Comissão Executiva Nacional e os Presidentes das Comissões Executivas Regionais da Aliança Renovadora Nacional.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
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Discurso proferido pelo ~xcelentissimo Senhor Presidente da República, dia
29 de agosto, na solen1ade em que foram recebidos por sua Excelência a
Comissão Executiva Nacional e os Presidentes das Comissões Executivas
Regionais da Aliança Renovadora Nacional, que se publica nos termos do
Requerimento n9 181/74, de autoria do Senador Petranio Portella.
"Agradeço a visita que os dirigentes nacionais e estaduais da. ARENA ora
aqui me fazem e, penhoradamente, a saudação que, em nome de tod!»!, acaba
de ser proferida pelo Presidente Nacional do Partido, o Excelentíssimo Senhor
Senador Petrônlo Portella.
A opOil'tU'I1ic1ade é p.ropk:~a para .r·eiterar e de·Z•envolver alg.uns ·ClOit1~aitos que
apenas aflorei em meu primeiro discurso pol!tlco, perante a Convenção Nacional
do Partido, a 15 de setembro do ano findo.
. Faço-o, agora, como chefe político da Allança Renovadora Nacional, às
vesperas do pleito que se reallzará em breve, de norta a sul do País, e no início
da campanha eleitoral caracterizada pela arreg!mentação e motivação do eleitorado que, livremente, comparecerá às urnas, sem pressões, nem coação à autêntica manifestação de sua vontade soberana.
. Entendo fazê-lo porque há verdades que, embora evidentes a qualquer a.nállse desapaixonada, exigem sempre ser ditas e redltas, para que não as abafem
slogans mistificadores nem formulações irrealistas que, multo mais que à razão,
apelam a paixões Insensatas e mesmo a Impulsos menos nobres.
"A portentosa construção" do futuro de grandeza que d·esejamos e antevemos para a nossa Pátria, deverá "realizar-se, necessariamente, no quadro de
nosso regime democrático", obedecidas regras fundamentais da conduta política,
tais como as do atendimento real às mais caras aspirações do povo em geral,
da representatividade legítima da vontade popular e da rotatividade periódica
dos executivos, através de uma estrutura partidária, de natureza plural, dentro
dos moldes constitucionais.
A proliferação de organizações paat!diánas, •em sua gr'ande maioria fTáge!S
e lnautêntlcas, mercadejando, multas, seu apoio no balcão da barganha política,
interesseira. e personalista - e assistimos a Isso, repetidas vezes, no periodo
anterior à Revolução de 64 - é, sem dúvida, nefasta. ao Pais.
Do m·esmo modo, também nefasta seria a Instituição do sistema constrangedor do Partido único, fruto e fator de cerceamento das liberdades políticas,
as quais, entretanto, são substanciais ao natural desenvolvimento do regime.

iNa verdade, como já o disse uma vez - "os partidos políticos, tanto do
governo como da oposição, cada qual no papel que lhe cumpre desempenhar,
são essenciais ao estilo de vida democrático, como veículos exclusivos de participação do povo na organização do poder e como responsáveis pela continuidade do sistema representativo".
·Importa, pois - e Importa multo - desenvolver-lhes o campo de suas ativldades especificas, para que não se transformem em organismos Infecundos
de atuação confinada. aos episódicos períodos pré-·eleltorals, mas sejam, de fato,
elementos vitais na formação de uma vontade nacional, através do debate de
programas e teses e da abertura d·e seus quadros à revigorante juventude que
ai.deverá ·e·ncontml' 'amb~entc s.adi·o· e ·a,de<;:uado llio :exericl::io da. ativldad,e politica.
Cumpre não permitir que os partidos sejam organismos com mera e estéril
llituação d·e cúpula. E Impõe-se dotá-los de capilaridade suficiente para que sua
mensagem seja capaz de ch'f!gar até às menores e mais distantes unidades administrativas e possam eles captar, com fidelidade, as reais asplraçõ·es da população brasileira.
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do l'eglme democrático, dependem, em larga escala, da eficiente ·motivação
política do povo brasileiro, tarefa a que se devem entregar, prioritariamente,
os partidos.
O Governo, de sua parte, está firmemente empenhado na melhoria dos
padrões da vida politica bras!le\ra. A pureza do sistema eleitoral, livre de vícios
de qualquer natureza, é fundamental à revelação de novas vocações e ao surgimento de novas lideranças que ampll:em a participação popular em todos os
níveis.
Com esse propósito, vimos de sancionar projeto Iniciado na Executiva Nacional da ARENA, o qual, graças à pronta aprovação do Poder Legislativo,
foi transformado em lei. A partir de agora, o transporte e a alimentação de
eleitores da zona rural ficarão a cargo da Justiça, opondo-se, dessa forma,
obstáculos def!n!t!vos ao abuso do poder económico nas eleições.
Do mesmo modo, ao se aprimorar o direito dos partidos ao acesso gratuito
às estações de rádio e televisão. proibiu-se a propaganda onerosa que favorecia
os candidatos de maiores posst.bll!dades financeiras. Da igualdade entre os partidos, evolve-se, assim, para a igualdade entre os candidatos e ens·eja-se a que
também concorram aos pleitos eleitorais os desprovidos de fortuna, mas certamente bem capazes de valorizar os quadros politicos da Nação. Por fim, limitouse a ação dos governos estaduais e municipais ao estritamente necessário à
continuidade administrativa, a fim de que não haja excessos propiciadores de
abuso do poder suscetível de defraudar a vontade das urnas.
Falando a correligionários da AR!EN'A, agradeço-lhes, mais uma vez, a man!ofestação de sua sol!dariedade e recolho novos estímulos para me empenhar,
com redobrado entusiasmo. na tarefa de conduzir os destinos do Brasil. Ao Partido, desejo significar, por intermédio dos Presidentes dos Diretór!os Regionais,
que o Governo confia em sua decidida atuação como suporte político da Revolução Brasileira.
Conclamo-os todos. por isso, à vitória nas urnas de 15 de novembro, certo
de que o êxito eleitoral da ARENA representará a aprovação popular aos postulados básicos que enfermam os governos revolucionários, integralmente preocupados em assegurar melhores condições de vida ao povo brasileiro.
Cabe aos líderes o privilégio de serem. também, nesse plano, os primeiros
pelo e:x;emplo. As disputas legitimas que oxigenam a vida partidária, devem
agora ceder lugar ao interesse maior da agremiacão, notadamente quando se
apresta a um confronto com seu antagonista político. Vida partidária não há
sem profundo sentimento d·e lealdade, capaz de imolar o individual em favor
do coletivo.
A .AIRENA não é e não deve ser um partido das unanimidades condicionais,
mas um organismo vivo, onde o debate seja l!vr.e e todos participem efetivamente de suas decisões. Compreensível é o cl!ma de luta e emulação que, de
certo, constitui elemento fecundante da atividade política. Todavia, uma vez
estabelecidas as diretrizes, a disciplina em segui-las, entusiasticamente, é fundamental à vida partidária e d·ecisiva para o conceito e respeitabilidade pública
da agremiação.
A vida democrática. repito, não se desenvolve, nem se aperf·eiçoa com reduzidos níveis de participação popular. Esta somente se completa e ef.etiva através
das organizações partidárias. Desejo, sinceramente, que as próximas eleições
sejam um passo avante no processo de modernização das estruturas politicas
bras!le!ras ·e a manif-estação de intensa participação popular. Nesta tarefa de
mobilização deve empenhar-se a AmllNA.
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Meus Senhores
Falando, agora, mais como responsável principal pelo Governo da República do que como Chefe de Partido, cebe-me ainda reportar-me a alguns pronunciamentos que tendem a pertubar a vida da Nação.
_ Ante recentes manifestações, tanto individuais como de algumas assoclaçoes e assembléias, sobre o momento político brasileiro, largamente difundidas e
comentadas pela Imprensa, Impõe-se pronunciamento oficial esclarecedor, para
que não se criem graves mal-entendidos, nem surjam Incompreensões ou dúvidas
quanto à posição definida que o Governo está decidido a manter no quadro
politico nacional.
·
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A propósito, convém desde logo r·essaltar palavras que procurei tornar nítidas ·e precisas quando, ainda candidato, fiz pública manifestação das minhas
convicções democráticas, mas também da linha de conduta que indefectlvamente seguirei como Presidente da República.
Disse então: "No aperfeiçoamento do regime e, pois, das estruturas pertinentes, dever-se-á não abdicar das prerrogativas ou poderes que foram atribuídos ao Governo, enquanto essenciais à realização dos objetivos concretos e
especificas que lhe cumpre perseguir para a ssgurança social, econômlca e politica dos brasileiros. As modificações necessitam ser realistas e oportunas com
franquias que tenham, como contrapartida necessária, a r·esponsabllldadé efetlva, e corresponder incontestavelmente à nossa índole e à vontade política da
Nação, mtere-ss.ada, sobr.etudo, em que• não se quebre •o clima .dJe tl'anqüilidade
lncMsp.ensável ao pleno rendimento de seu J.abor 01rdenad·O· ·e produtivo".
E mais tarde, na reunião ministerial de 19 de março de 1974, acrescentei:
"Os instrumentos excepcionais de que o Governo se acha armado para manutenção da atmosfera de segurança e de ordem, fundamental para o próprio
cLensem:o·lvimento eoonônrloo-sodal dia. País, s•em pausas d,e estagnação nem, muito
menos, retrocessos sempre perigosos, almejo vê-los não tanto em exercício duradouro ou freqüente, antes como potencial de ação repressiva ou de contenção
mais enérgica e, assim mesmo, até que sejam superados pela imaginação politica criadora, capaz de instituir, quando for oportuno, salvaguardas eficazes e
remédios prontos e reallmente eficientes dentro do •contexto constitucional".
Referia-me assim, e espero não haver dado margem a falsas Interpretações,
ao mecanismo dos atas Institucionais e complementares em vigor, à legislaç;J.o
especial sobre segurança nacional e outros pod·eres deferidos pela Revolução
às responsabll!dades acrescidas do Chefe do Poder Executivo.
Desta forma, o Governo acolhe, com interesse, os debates e as discussões
sobre a problemática política brasileira, que venham fornecer fundamentos e
substância à tarefa renovadora que se deve realizar, da inst! tucionalização obj etiva e realista do ldeário da Revolução de 64, em que se traduzem antigos e
renovados anseios do povo brasileiro: Não aceita, porém, nem poderia admitir
jamais, pressões indevidas ou campanhas reivindicadoras de indivíduos ou de
grupos quaisquer que, sob variados pretextos, empunhando até mesmo a bandeira de nobres ideais e valores eternos, pretendam forçar mudanças e revisões
Inconvenientes, prematuras ou imprudentes, do quadro político nacional. Por
trás delas, sem grande esforço, divisa-se a permanente e estéril agitação de
conhecidas minorias subversivas ou de já bem identificados beneficiários da subversão, os quais, pela contestação, esperam criar o clima de intranqü!lldade e
desordem em que soem prosperar.
li: dever do Governo assegurar condições plenamente satisfatórias de liberdade, sem discriminações quaisquer, a todos os brasileiros que, pacificamente,
se dedicam ao trabalho construtivo, em proveito de si mesmos, d·e suas famílias
e de sua pátria. Nada tem a temer, portanto, quem não infringe a lei, quem
não se {lnVolv·e em processos de contestação do regime, quem não se deixa
comprometer nas malhas da subversão.
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do clima de ordem, de paz e de establl!dade que basicamente responde pela
continuidade do desenvolvimento nacional. os órgãos de segurança continuarão
atuantes, portanto, no combate perseverante, rigoroso mas sem excessos condenáveis, duro porém sem violências inúteis, pois lhes compete agir para salvaguarda
das instituições e da ordem pública.
ll: que, de forma alguma, se poderá admitir corra o Brasil o risco de vir a
colocar-se na indesejável situação de outras nações onde a violência e o crime
são fatos lamentáveis de todos os dias, com irr-eparáveis danos às comunidades
e aos direitos mais sagrados da pessoa humana, v111pendiados na demência
das paixões sobreexaltadas.
Prosseguirá o Governo na missão que lhe cabe, de promover para toda a
Nação, em cada etapa, o máximo de desenvolvimento possível - econômico,
social e também politico - com o minimo de segurança indispensável. E deseja
mesmo, empenhando-se o mais possível para isso, que esta exigência de segurança venha gradativamente a reduzir-se.
Erram - e erram gravemente, porém - os que pensam poder apressar
esse processo pelo jogo de pressões manipuladas sobre a opinião pública e,
através desta, contra o Governo. Tais pressões servirão, apenas, para provocar
contrapressões de igual ou maior intensidade, invertendo-se o processo da lenta,
gradativa e segura distensão, tal como se requer, para chegar-se a um clima
de crescente polarização e radicalização intransigente, com apelo à irracionalidade emocional e à violência destruidora.
E isso, eu lhes asseguro, o Governo não o permitirá".
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 3

vo+ação, em prim-eiro turno (apre·ciação preliminar da oonstltucionaildade, nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto
da Lei do Senado n.0 29, de 1974, de autoria do Sr. Senador Franco
Montara. que elimina a exigência do prazo de carência para concessão
de beneficias por incapacidade para o trabalho aos segurados obrigatórios e para concessão de pensão aos seus dep.endentes, tendo
PAIRECER, sob n.0 115, de 1974, da Gomlssão:
- de Gonstituição e Justiça, pela inconstituc!Jonalldade.
A matéria constou da Ord·em do Dia de 13 do cor<r·en/e, quando teve a discussão encerrada e a votação adiada por falta de qoorum.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -S·ecretário.
É lido e aprovado o s·eguinte:
REQUERIMENTO N.0 198, DE 1974
Nios termos do art. 353 combinado com a alínea c do art. 311 do Regimento
Interno, .requeiro adiament:> da v·ota.ção do Projeto de Lei do Senado n.0 2.9/74,
que elimina a exigência do prazo de carência ·para concessão d·e beneficias por
incapacidade para o trabalho aos segurados obrigatórios e para concessão de
pensão aos seus dependentes, a fim de ser f·eL•a na Sessão de 17-10-74.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1974. - Franco Montoro.
o SR. PRESIDENTE (Paulo TOrres) - De acordo com a deliberação· do
Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia de 17 de outubro de 1974.
Item 4
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n.0 100,
de 1974 (n.O 2. 075-B/74, na Casa de orlgem), de iniciativa do Senhor
Presidente da R·epúbllca, que fixa os va:or·es d·e v·enc!mentos dos cargos,
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dos Grupos-Atividades de Apoio Judiciário, Serviços Aux111ares, Serviços
de Transporte Oficial e •P·o·rt9.ria, Artesanato, Outras Atividades de Nível
Sup·erior, Oulras Atividad.es d·e Nivel Médio e D!reção e Assistência Intermediárias, do Quar.l.ro Permanimte da S·ecr•etar!a do Trtbun.al Regional do Trabalho d.a s.a. Região, e dá outras providências, tendO
. PARIEJOERES FA.VORAVEIS, sob n.Os 402 e 403, de 1.974, das Comissões:
-

de Serviço Público Civil;
de Fina.nças.

A matéria foi aprovada, em primeiro turno, na Sesssão de 12 do corrente.
lat\Speitado o interstício constitucional de 48 horas, a Presidência incluiu o
projeto na Ordem do Dia da presente Sessã;o.
Em discussão o projeto, em segundo turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-Lo, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Es~á encerrada.
Passa-se a votação do projeto, que será feita pel·o processo nominal, obedecido o disposto nos §§ 2.0 e 3.0 do art. 108 da Constituição, combl.na.do com o
art. 329 &o Re.gimento Interno.

o Sr.

1.0 -SecretárLo :procederá à chamada.

Os Srs. lideres votarão em primeiro lugar.
(Procede-se à votação.)
Respondem à chamada e votam "Sim" os Srs. Senadores:
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Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José Llndioso - José Esteves
- Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato F1l'anco - Alexandre
Costa - Hoelvídlo Nunes - Virgil:o Távora - Wilson Gonçalves - Luis
de Barros - Milton Cabral - Ruy Camelro - Arnon de Mello - Lulz
Cavalcante- Augu.sto Franco -Leandro Maciel- Antônio Fernandes
- Heitor Dias - Ruy Santo.s - Carlos Lindenbe·rg - Eurico Re:rende Amaral Peixoto - Vasconce.:os Torres - Benjamim Fa.rah - Nelson
Carneiro - Gustavo Capanema - José Augusto - Franco Montoro Leoni Mendonça - Osires Tebceira - Fernando Corrêa - Italiv!o Coolho - Saldan!h.a DerZi - Accioly Filho - Otávto Cesário - Daniel
Krieger - Guida Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Paulo To~) - O projeto foi aprovado, por 39 votos.
A matéria sel~á despachada à Comissão de Redação, para a correção apontada no parecer da ComLssãlo de Serviço P.úbi!·CO Civil em seu parecer.
É o ~;eguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N,0 100, DE 1974
(N.• 2. 075-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚDLICA)

Fixa os valores de vencimentCt.s dos e<ar~os dos Grupos-Atividades
de Apoio .Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços de Tra.nsporte Oficial
e Portaria, Artesanatll, Outras Atividades de Nível Superior, Outras Atividades de Nível Médio e Direção e Assistência. Intermediária, do Quadro
Permanente da Secretaria dn Tribunal Regional do Trabalho da 8." Região, e dá outras pJ.'Iovidências.
O Congress•o Nacional decreta:
Art. 1.o - A:J.s níveL~ de classlficaçã:o dos car.gos ln'eg~antes dos Grupos a
que se refere esta lei, do Quadro P·ermo.nente da Secreta.rla do Tribunal Regional

-80do Trabalho da 8." Região, criados e estruturados com fundamento na .Lei
n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1,970, correspondem os s•eguintes vendmentos:
I -

Grupo-:Atividades de Apoio Judiciário
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis

TRT-8."-AJ-8
TRT-8."-AJ-7
TRT-8."-AJ-6
TRT-8."-AJ-5
TRT-8."-AJ-4
TRT-·8."-·AIJ-3
TRT-8."-AJ-2
TRT-8."-AJ-1
II -

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

5.440,00
4.820,00
4.080,00
2. 920,0()
2.510,00
2.100,00
1.630,00
1.360,00

Grupo-Serviços Auxiliares
Vencimentos

Mensais

Níveis

Cr$
TRT-8."-SA-6
TRT-8. "-SA-5
TRT-8."-SA-4
'l1RT-8."-8A-3
TRT-8."-SA-2
TRT-8."-SA-1

W -

................................. · .. .
.................................... .
.................................... .
...................... · · · · · · · · · · · · · · ·
.................................... .
.................................... .
~ortaria

Grupo-Serviços de Transporte Oficial e

Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis

'11RT-8."-'I'P-'5
TRT-8."-TP-4
TRT-8."-TP-3
TRT-8."-'I'P-2
TRT-a.a-TrP-·1

IV -

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

.................................... .
.................................... .
.................................... .
............................ · · · · · · .. .
.................................... .

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

Grup.n-Art-~s·anato

Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis

TRT-8."-ART-5
TRT-8."-ART-4
TRT-8."-ART-3
TRT-8."-ART-2
TRT-8. 11-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

I

O

O

O

O

O O

O

O

o

O

O

O

o

O

O

I

O

O

I

o

I

O

I

O

O

I

I

O

o o

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

·1
~
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Grupo-Outras Atividades de Nível Superior

Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis.

'IRT-s.a-iNs-7 ....... ; ............................ .
TR.T~8.a-Ns-6 .................................... .
'DRT-8.a-Ns-5 ..................................... .
'l1RT-8.a-NS-4 .................................... .
'l1RT-8.a-NS-3 .................................... .
TRT-8.a-N'S-2 ................. ~ .................. .
TRT-s.a-Ns-1 ..... ;, ........................... : . .
VI -

5.570,00
4.960,00
4.620,00
4.080,00
3.870,00
3.460,00
3.120,00

Grupo-Outras Atividades de Nível Médio

VeJidmmtos
Mensais
Cr$

Níveis

'l1RT-8,a·NM-7 ................................... .
.TRT-8.a-!NiM-6 ................................... .
TRT~a,a·NM-5 ................................... .
'IRT-8.a.•NM-4 ...............................•....
'IRT-a.a~NM-3 ................................... .
TRT-B,a-'NIM-2 ....... ~ ............................ .
TRT-S.a·NIM-1· ....... ; ........................... .

.' .

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

..'.-'

Vll - . Grupo-Direc;ão e Assistência. .Intermediárias

Níveis

Correlação com
as Categorias
Funcionais de
· Nível Superior
Or$

Correlação com
as demais Categorias Funcionais

900,00
800,00
700,00

800,00
700,00
600,00

Cr$

. ·. Ai-t.

2.0 __: As gratificações de representação e pelo· regime de tempo integral e dedicação ·exclush·a, referentes aos cargos que· integram os Grupos de
que trata. esta lei, ficarão absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixados
no artigo anterior.
·
§ 1.0 - A partir da vigência dos Atas de Transformação ou Transposição
de ca:rgos 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 ar.Ugo aos funcionários do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da a.a Região, à medida
que os respectivos cargos forem transformados ou transpostos para Categorias
Funcionais integrantes dos demais Grupos estruturados ou criados na forma da
Lei n.o 5. 645, de lO de dezembro de 1'970.

-82Art. 3.0 - A .gratificação adicional por tempo de serviço dos. funcionários do
Quadro Permanente da SecretJaria do Tribunal Regional do Trabalho da 8." Região· que forem incluidos nos Grupos de que trat.a esta lei e nos demaiS estruturados ou cria.dos na forma da Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, será
calculada de acordo como o disposto no art. 10 da Lei n.o 4.345, de 26 de junho
de 1964.
··· Art. 4.0 - Aos atuais · funcionários que, em decorrência desta lei, passarem
a perceber, mensalmente, retribuição total inferior à que vinham auf·erindo de
acordo com a legislação anterior, será assegurada a diferença, como vantagem
pessoal, nominalmente identificável, na forma do disposto no art. 4~o e respectivos parágrafos da Lei. Complementar n. 0 10, de 6 de maio de 1971.
Art. 5.0 - As funções integrantes do Grupo~Dlreção e Assistência Intermediárias, necessárias aos serviços da Secretaria do Tr.libunal Regional do Trabalho
da s.a Região, serão por este criadas, na forma do art. 5.0 da. Lei Complementar
n.o 10, de 6 de maio·de 1971, a.dotados os princípios de classificação e nivel.<l 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 va;lor do vencimento fixado para
o nível inicial da correspondente Categoria Funcional, no novo Plano de Retribuição do Grupo.
·§·1;0 - Para efeito.. do disposto neste artigo; será considerado ·o cargo efetlvo
ocupado pelo funcionário à data da aposentadoria, incidindo a. revisão somente
sobre a parte do provento correspondente ao vencimento básico e ficand.o 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 () da classe inicial da Categoria
Funcional para o qual tiver sido transposto o cargo da mesma denominação
e retribuições daquele em que foi aposentado .
. ... '§' 3~o _:_ A revl.<lão dependerá da exl.<ltência de recursos orçamentários suficientes e somente poderá efetivar-se após ultimada a transposição de todos
os servidores na atividade, de todos os Grupos em que ocorrer a Inclusão medla.n,te transposição.
·
- ·
·
·· · · · ·
§ 4.o'- Os novos v·alores dos proventos serão devidos a partir da publicação
do ato de revisão.
Art. 7.0 -Na implant,ação do no\"0 Plano de Classificação de Cargos, poderá
o Tribunal Regional do Trabalho da. 8." Região, mediante Ato da Presidência,
transformar em cargos, observada a regulamentação pertinente, empregos integrantes da Tabela de Pessoal Temporário de sua Secretaria, regidos pela Legislação Trabalhista, a qual será consldera.da extinta.
Art. 8.0 - l'liessalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art, 3.0 da
Lei n.o 4.345, de 10 de dezembro de 1970, fica veda.da a contratação, a qualquer
titulo e sob qualquer forma, de serviços com pessoas fl.<licas ou jurídicas, bem
assim a utilização de colaboradores eventual.<l, retribuídos mediante recibo, para
o. desempenho de atividades inerentes aos Grupos de que trata esta lei.
Art. 9.0 - Os vencimentos fixad.os no art. 1.0 desta lei vigorarão a partir
da data dos Atas de inclusão de cargos no novo sistema, a que se refere o § 1.0
do seu art. 2, 0
Art. 10- Observado o dispos-to nos arts. 8.0 , inciso III, e 12, da Lei n. 0 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, as despesas decorrentes da aplicação desta lei serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da 8." Região, bem como por outros recursos a esse fim destinados, na
forma da legislação pertinente.
Art. 11 - Esta lei entrará em vigor na datJa de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

- SGO SR. PR.ESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria da Ordem do Dia
vai-se passar à apreciação do Requerimento n.0 195, lido no Expediente de urgên~
ela para. o Projeto de Lei da Câmara n. 0 104, de 1974.
'
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 104, de
1974 - Complementar, de iniciativa do Senhor Presidente da República,
que estabelece, nos termos do art. 103 da Constituição Federal, casos
de aposentadoria compulsória no Grupo Diplomacia CócUgo D-300 tendo
pareceres das Comissões de Constituição e Justiça,' pel-a constitucionalidade e juridlcidade, e de Serviço Público Civil, fa..-orável.
Sobre a mesa, emenda que será lida. pelo Sr. 1.0 -Secretário.
1!: lida a seguinte
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EMENDA N.0 1 (de plenário)
Ao Projeto de Lei da Câmara n.0 104, de 1974.
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Acrescente-se, onde couber, os seguintes artigos:
Art.
- A aposentadoria dos Minlstr·os de Primeira Classe dar-se-á aos 65
anos de idade, salvo se:
I - houver o ocupante do cargo completado 28 anos de sua promoção ao
cargo de Ministro de Segunda Classe nos casos em que a mesma tenha ocorrido
antes de 31 de março de 1964;
II - houver o ocupante do cargo completado 22 anos de sua promoção a
Ministro de Segunda Classe nos casos em que a mesma tenha ocorrido entre
31 de março de 1964 e o Inicio da. vigência desta lei;
III - ao completar 16 anos de sua promoção a Ministro de Segunda Classe
a partir da vigência da presente lei.
Art.
- A aposentadoria. dos Ministros de Segunda Classe dar-se-á aos 60
anos de Idade salvo se:
I - houver o ocupante do cargo completado 22 anos de classe no caso de
a respectiva promoção ter ocorrido antes de 31 de março de 1974;
II - houver o ocupante do cargo completado 16 amos de classe no caso de
a respectiva promoção tiver ocorrido entre 31 de março de 1964 e -a vigência da
presente lei;
III - ao completar 12 anos de classe nas promoções a partir da vigência
da presente lei.
Art.
- A aposentadoria dos ·Conselheiros dar-se-á aos 58 anos de idade.
A poartir da vigência desta lei a aposentadoria dar-se-á também, alternativamente, quando o ocupante do cargo houver completado 16 anos de classe.
Justificação
Fala-se com Insistência na falta de estímulos que motivem os jovens a Ingressar na carreira diplomática, porém não se faz qual,quer menção ao estado
de frustração e desânimo em que vivem os atuais diplomatas por causa do
sistema Iníquo de promoção (agora denominada pro.gressão).
Sala d•as Sessões, 17 desetembro de 1974. - Vasconcelos Torres.

-84....,.
,...,,

·O SR. FRE·SIDENTE
.(Paulo Torres) - Em discussão o projeto e a ·emenda.
'
· · ·Se nenhum ·dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrare! a dis~
cussão. (Fausa.)
Está encerrada.
':Estando a matéria em reilme dé urgência e tendo sido apresentada emenda,
nos termos do Inciso I do art. 386 do Regimento Interno, as comissões proferirão seus pareceres Imediatamente.
.Solicito ao nobre Sr. Senador .Wilson Gonçalves. o parecer da Comissão de
Constituição
e Justiça sobre a emenda.·
. .
O Sr. WILSON GONÇALVES (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, sempre tenho boa vontade para .as iniciativas do nobre. Senador
Vasconcelos Torr·es, razão por que me sinto à vontade para exa:niinar a· emenda
para a qual V. Ex.a pede o pronunciamento da douta Comissão de Constituição
e Justiça, e que me .ca.be relatar, por. ter sido relator do projeto, na mesma· ComisSão.
Inicialmente, devo confessar que a emenda do nobre Senador Vasconcelos
Torres me deixa um tanto perplexo, porque não· compreendi bem se S. Ex. a
~.presentou uma emenda aditiva ou se um substitutivo ao projeto. Se emenda
aditiva, no ·meu modo dé ver, amplia os· casos de aposentadoria previstos no
projeto do Governo; se emenda substitutiva, embora faça desaparecer o texto cl.o
projeto, adota uma orientação técnica que me parece não se ajustar bem aos
clispositivos constitucionais e; permita-me o nobre autor, data. venia, com menos
técnica legislativa do que o projeto vindo do Governo ..
, ,;· Sr, Presidente, .resumindo. o problema: o projeto do Governo cria casos especiais de aposentadoria com .menos de 70 anos, exclusivamente baseado no critério
da idacl.e do funcionário e, éonforme a categoria f.uncional que ele exerce, esta,
belece, tal\'ez até por Influência de dispositivos no setor militar, que decresça
a idade dentro da qual o funcionário pode ser aposentado excepcionalmente.
: No 'caso, poVém, da emenda do nobre Senaõor Vasconcelos Torres; alé~ d~
Idade, S. Ex.a cria uma aposentad.orla por tempo de serviço e, evidentemente,
se. são dóis os motivos que determinam a poosibilldàde dessa aposentadoria excepcional, não há dúvida de que a conclusão· é de que S. Ex.a amplia os cii.Sos
de aposentadoria excepcional.
Se, realmente, a emenda do no·bre Senador Vasconcelos Torres ·fixa o limite
de idade e exige, por outro lado, independente desse requisito, o tempo de serviço
éo11tado dà. última promoção, ·s. · Ex.a cria outro ponto de· partida, outra base
..
jurídica, que assegura ou permite a aposentadoria.
Evldentemenlie, a emenda, quer sej·a substitut~va, quer seja aditiva, aumenta
os encargos para o Tesouro Nacional, ou, em· outras palavras, cria outras despesas além daquelas previstas no· projeto de !nic~ativa do Governo.
:. · ·• Por estas' razões, Sr. Presidente, embora reconheça os objetlvos sociais que,
sem dúvida, impulsionaram a Iniciativa do brilhante parlamentar e nosso colega,
considero que a .emenda, data venia, é inconstitucional, porque cria novas despesas, e, do ponto de vist.a técnl~o, está abaixo da técnica legislativa adotada pelo
projeto: Em conseqüência, ofereço parecer contrário à referida emenda.

o SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Osires Teixeira, para proferir o parecer da Comissão de serviço Público Civil.
· ,. O SR. OSIRES TEIXEmA (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, sobre ser altamente louvável a intenção do eminente autor da emenda,
Senador Vasconcelos Torres, temos que, malgrado a intenção de S. Ex.a e as van-·
tagens que, eventualmente, poderiam advir da aprovação da emenda, ela, dentro
da linha de reciocínio do eminente f:lenador Wilson Gonçalves, quer seja enten-
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didar·córilo substitutiva, quer coino aditiva, v!rla ferir, frontal!nente, os pr!.ncip!os
estabelecidos no art. 103 da Constituição Federal, que diz:
. · .: · ··· ·:
"Lei complementar, de iniciativa exclusiva do Presidente da· República,
Indicará quais as exceçqes às regras estabelecidas, quanto ao tempo e natureza de serviço; para aposentadoria, reforma, transferência para a inat1vidade e cU:spon!billdade." · ' · -- ·· ·. · . · ·. ·
Ora, o que pretende a emenda de S. Ex.a 'é exatamente alterar o projeto de
lei que visa cumprir o dispositivo do art. 103 da Constituição Federal. Aliás, o próprio Diretor-Geral d9 DASP, ao enviar Exposição de .Motivos a Sua Excelência
o· Senhor· Presidente da República, diz que os estudos .levados a efeito, naq\tele
Departamento, visavam· a identificação dos ·grupos ocupaclonais que, por variadas razões, deveriam ser enquadrados nas exceções previstas no art.103. Estamos,
francame~te, diante de uma lei que legi.sla sobre exceções previstas no .. art. 103 da
· ·
Const!tu!çao. E acrescenta o Sr; D!retor-Geral do DASiJ? que:
· "Inclui-se, entre eles, o Grupo-Diplomacia, que compreende. categorias
profissionais cujas atividades, quer pela natureza, quer pela forma'de de-'
. sempe_nho, estão a exigir constante renovação do quadro e movimentação
periódica semelhante às profissões militares.
·
Para.que·não ocorra estagnação nesse importante Grupo;:com sérios reflexos na politica exterior do País, a determinação constitucional há de
ser cumprida, em relaÇão ·a ele; com certa urgência, como está ·a reclamar
· . · · ··
o Ministério da;s Relações Exteriores."
li: óbvio que a aprovação desse projeto não elimina um posterior exame .da
matéria contida na emenda apresentada hoje pelo eminente Senador Vasconcelos
Torres e: eventualmente. a .apresentação--de -projeto de. autoria· de S. Ex;a, porque
o próprio DASP informa, na Exposição de .Motivos; que desenvolve estudos e pesquisas "para. a .identificação dos grupos ocupacionais que, em . razão do desgaste
físico ou mental de seus ocupantes, ou ainda do e~Cercíclo em .condições de insalubridade e periculosidade, eXIjam realmente redução de tempo para apoSentadoria compulsória ou voluntária, possibllltando, ·assim, pela transferência para
a !natividade, a desejável renovação dos. quadros de, pessoal~·;
· ·
o projeto de lei, Sr. Presidente, tem uma sistemática peí:-feit3: e unia técniêa
legislativa válida. Não;vemos porque possa vir ele· a ser melhorado com a emenda
do ilustre Senador Vasconcelos Torres. Por isto, do ponto de· vista da técnica.leo.
g!slativa e do ponto de vista da ComiSsão do Serviço Público, não vemos porque
aprovar a emenda proposta.
· '·:Peia 'rejeição.
· ·
· ·
. '
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Os pareceres são contrários. .
.. Nos,.termos do art. 329 do.Reg!mento Interno, por s.e .tratar de projeto de lei
complementar, que exige quorum especial" para sua aprovação'; ·a· votação dev~~á
processar-se nominalmente.
. Em. votaÇão o projeto,'sem prejuizÓ da emenda.
.. '•
•,
sr. to.:SCcretárioprocederâ"à éhamácla.
·
(Procede-se à chamada.)
Respondem à chamada e votam "Sim" os Srs. Senadore_s: . . .
..· _.
Geraldo M~qu!ta - Fl~vio Brltto - jooé' Lindoso - Jose Esteves . cattete Pinheiro~ Jarbas Passarinho - Renato Franco- Alexandre
-Costa - Helidio Nunes ·-'- Virgílio Távora - Wilson Gonçalves - Luís
·de Barros-'- Milton Cabral·-:- Ruy carneiro- Arnon de Mello- Luiz
Cavalcante - Augusto Franco .;_ Leandro Maclel ·..:.._ Antônio Fernandes
-Heitor Dias- Ruy Santos- Carlos Lindenberg "-Eurico Re~ende
Amaral Peixoto.;_ Vasconcelos Torres...:... Benjamim Farah ...:._Nelson Carneiro - Gustavo ·Capanema - José Augusto - Franco Montoro - Leo.. ni Mendonça - Osires Teixeira ....;. Fernando Corrêa ...::.. Italívio Coelho Saldanha Derzi - Accioly Filho - Otávio Cesário·- Daniel Kr1eger •'

·o

Guido Mondin.

.. ·. · ... ·

·

..... :.:::

-86O SR. PBESJIDENTE (Ruy Santos) - O projeto foi aprovado com 39 .votos
favoráveis.
·
li: o segudnte o proje.to aprovado

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 104, de 1974 - Complementar
(N,o 57/74, na Casa. de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Estabelece, nos termos do art. 103 da Constituição Federal, casos de
aposentadoria compulsória no Grupo-Diplomacia, eócllgo D-300.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Será compulsoriamente aposentado, no Grupo-Diplomacia:

I - aos sessenta e cinco anos de idade, c funciolná·rio ocupwnte do oal'go de
Ministro de Primeira Classe;
n- aos sessenta anos de idade, o ocupante do cargo de Ministro de Segunda
Classe;
m- aos einqüenta e oito anos de idade, o ocupante do cargo de conselheiro;
IV - aos einqüenta e clnJco, .anos de idade, o ocupante do cargo de Prl.meir·oSecretárlo;
·
V - aos C'lnqüenta ano& de idaà.e, o ocupante· do cargo de Segundo-Secre·.
tárto.
·
Parágrafo único. O funcionário da carreira de Diplomata que, em 28 de se~·
tembro de 1964, se encontrava numa das situações previstas neste parágrafo, aposentar-se-á compulsoriamente no limite de idade indicado em cada caso:
I - Ministro de Segunda Classe, aos sessenta e dois anos de idade, caso não
seja beneficiado com progressão funcional; ·
· ·
n- Primeiro-Secretário, cujo cargo haja sido transformado no de Conselhel.;
ro, aos sessenta anos de Idade;
ni - Primeiro-Secretário, cujo cargo não tenha sido objeto da transformação de que trata o item anterior, aos sessenta anos de idade, mesmo que venha
a ser beneficiado com a progressão à classe imediatamente superior...
Art. 2.0 - Esta lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação,
·
·
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) _.._ Em votação a emenda.
O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder a chamada, votando em primeiro lugar os
Srs. Lideres.
·
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, os pareceres das Comissõés sã.o
contrários à emenda. Assim, a Minoria acompanha os pareceres da Comissão,
votando contrária à emenda.
·
·
(Prossegue a chamada para votação.)

Respondem à chamada e votam "Nã.o" os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José Llndoso - José Esteves Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre
Costa - Helvidlo Nunes - Virgillo Távora - Wilson Gonçalves - Luis
de Barros- Milton Cabral- Ruy Carneiro - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Maciel - Antônio Fernandes Heitor Dias - Carlos Llndenberg- Eurico Rezende - Amaral Peixoto Benjamim Farah - Nelson carneiro - Gustavo Capanema - José Augusto - Franco Montoro - Leoni Mendonça - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Italivio Coelho - Saldanha Derzi - Accioly Filho - otávio Cesário - Daniel Krieger - Guido Mondln.
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-87Responde à chamada. e vota "Sim" o Sr. Senador:

V:asconcelos Torres.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos)- A emenda fol rejeitada por 37 votos contra 1.
.
A matéria vai à. sanção.
Tem a palavra o nobre Senador Ruy Carneiro. (Pausa.)
S. Ex. 11 não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO.- Sr. Presidente, Srs. Senadores, por d·elegação
da Liderança do Movimento Democrático Brasileiro e dentro do respeito que
nos merece a liberdade de iniciativa das entidades jurídicas nacionais que atuem
dentro da lei e das convenções internacionais firmadas pelo. Brasil, desejamos
ler, para que conste dos Anais do Senado Federal, a carta e documentos anexos,
que .nos foram enviados pelo Presidente da Frente Nacional do Trabalho Sr.
João Breno Pinto.
·
·
'
A carta é do seguinte teor:
São Paulo, 15 de setembro
. . de 1974.
A Liderança do Movimento Democrático Brasileiro
Senado Federal
Brasília - DF
A Frente Nacional do Trabalho, fiel ao . seu propósito de divulgar e
aplicar os princípios da doutrina social cristã, pela não-violência ativa,
com base na lei e propilgnandó pela modificação ·desta, tendo em· vista
o bem comum,. vem solicitar a V. Ex.as a transcrição, nos anais do Congresso Nacional, de dois importantes documentos:
· ...
1. Trata-se da· queixa dos operários da Cia. Brasileira de Cimento·
Portland Perus, do Grupo Abdalla, sócios .do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias de Cimento, Cal e Gesso de São Paulo, em 12 laudas,
endereçada à. Organização Internacional do Trabalho, beni comei da·
petição FNT, em três laudas, referendando aquela queixa, também diri·
·
gida à. OIT.
2. Seja-nos permitido recordar que a FNT nasceu após paciente trabalho, ao longo dos anos, com a equipe dei Pe. LEBRE!', e sobretudo com
os animadores resultados da pacificá greve na Perus, em · 1958.
·· ·
AsSim, a tomada de posição dos trabalhadores da Perus e da FNT, ··diri~
gindo-se à. OlT, representa ·coerência de atitudes, como se verá· pela
leitura dos dois documentos anexos.
'
I
.'
I
(
'I
•. i, • :' ... ·,, ~-·, ;,. ~
3. O preço do testemunho ao longo dos anos tem-nos custado calúnias,
privai;iJes, exames e até mesmo indiclamento em vários inquérito policiais, não prosperados, porque o Ministério Público, imparcial, tem determinado o arquivamento dos inquéritos instaurados pelo poderoso Grupo
JJ Abdalla.
4. Se por um lado os trabalhadores da Perus festejaram na última
semana a vitória no TST - 13 votos sem divergência -, por ·outro
continuam acabrunhados ao verificar que a sua entidade de classe ·-.;
o Sindtcato. •dos Tre:balhado·res nas lndús:tJrl:as à:e Cimento, Cal ·e Ge~·o de
São· Paulo - continua sob intervenção, iniciada em 14-11-73.
5. V. Ex.as conhecem do empenho dos trabalhadores em livrar seu
sindicato da Intervenção que beneficiou e beneficia o Grupo Abdalla.
Gestões foram feitas, ofícios protocolados e até promessas r·eceberam de
levantamento da Intervenção. Mas tudo continuou e continua na mesma!
I
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6. Assim, baseados nos compromissos que. o .Brasil. tem ,na OIT dai
surgindo direitos universais, os trabalhadores da Perus, através de uma
comissão de seis membros, decidiram enviar uma queixa àquele organismo internacio·nal, ·como nol1ciou O Estado de S•. Paulo, em 2·~7-74,
no pr1me1ro ·aniversário do confi.s,co. No entanto, a co.IJilt!·tuição da ·OIT
não permite que grupos inorganizados, sem personalidade juridica, a
~se~m.

. ' ' ..

· ·

·

··

7. Ante a impossibilidade da OIT receber a queixa dos trabalhadores,
os responsáveis pela FNT durante mais de um mês auscultaram seus
associados, também de outras várias categorias profissionais;. a respeito
da paternidade que a FNT devia assumir. Pois bem, revelando séria
maturidade, a conclusão foi a segumte. O Brasil, pa11a bem se desenvolver, harmonlosmnen.te, preclsa não só dre tecnologia e capita;l estrangedroS
mas também 'lia experiência do sindicalismo •internacional ·expresso na
constituição e convenções da OIT de que o Brasil é Estado-Membro.·
8. Decidimos portanto usar desse legitimo direito, pedindo. ainda à
COnfederação Mundial dos Trabalhadores para ratificar e.· acompanhar
a queixa na OIT, na esperança de que em breve sejam efetivad~ as·
promessas que o próprio Sr. Ministro do Trabalho .. tem manifestado a
respeito da velha estrutura sindical e da necessidade do diálogo criador
e responsável.
9. Sabemos todos, pelo conhecimento da. História,: ·que os defensores
da liberdade sempre foram, em certos momentos, sacrificados. Mas também se espera que as lições da História determinem novo comportamento
de respeitadas autoridades ao pedirem o diálogo, ·baseado na verdade.
É o que também queremos.
Deus guarde V. Ex.as - João Breno Pinto, Presidente.
·Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejamos tà.mbém trazer ao conhecimento
do Senado Federal as conclusões do I Encontro ·Estadual de Advogados vinculados às entidades sindicais do ramo das indústrias químicas e farmacêuticas.
Trata-se de um documento de alta si~lflcação para todos aqueles que
m1litam na advocacia do trabalho.
·· · ·
'
'
Desejamos que essas conclusões sejam do conhecimento •da Casa e, por
Isso, requeremos sejam elas consideradas parte integrante do.nosso pronuncia_
.
..
mento.
Desejamos ainda congratularmo-nos pela oportunidade e elevação das conclusões desse seminário de advogados que se dedicam à advogada do Trabalho em
· ·· ·
nossa terra.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito. bem!)

Documentos a que se refere o Sr. Franco Montoro, em seú discurso:
Documento

n.o

1

QUEIXA. DA COMISSAO DE TRABALHADORES

DA PERUS DE SAO PAULO A OlT
.
Exmo. Sr. Diretor-Geral da
Repartição Internacional do Trabalho
em Genebra.
JOAO BRENO PINTO, brasileiro, casado, mecânico, residente à. Rua "8", n.• 35,
em Perus; GINO REZAGHI, brasileiro, casado, escriturário, residente à. Rua VIla Nova,
n.• 160, em Cajamar; OSCAR GONDARI WURZBACHER, brasileiro, casado, mecânico,
residente à. Rua VIla Nova, n.• 123, em Cajamar; REINALDO PESSINI, brasileiro,
casado, residente à. Rua VIla Nova, n.• 122, em Cajamar; SEBASTIAO FERNANDES
CRUZ, brasileiro, casado, modelador, residente à. Av. Floreio Taclcaco, n.•. 265, Ferus;
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IVANBERGUE SUZART MACHADO, brasileiro, casado, tornclro, residente à Rua n.o 5,
em Perus, todos empregados estáveis, com mais de 10 anos de serviço na .COMPANHIA BRASILEIRA.. DE CIMENTO PORTLAND PERUS (Grupo ABDALLA), sócios
do Sindicato dos. Trabalhadores na. Indústria de Cimento, Cal e Gesso de São Paulo,
constituem a COMIBSAO PERMANENTE DE SEIS TRABALHADORES para, em nome
dos seus mais de quinhentos companheiros, denunciar a. Vossa Excelência, com base no
artigo 24 da Constituição da OIT, os fatos abaixo que culminaram com a Intervenção
feita pelo. Ministério do Trabalho no seu órgão de classe, em 14 de novembro de 1978.
l!: o· que a Comissão Permanente de Trabalhadores vem fazer, por seu procurador.
(Documentos n.0s 1 e 2.)
Introdução .
Ca~a 46,

. . ,A presente denúncia é feita após 7 (sete) meses de gestões sem sucesso junto ao
Ministério do .Trabalho.
Nem mesmo a sede do sindicato em Perus; construída pelos próprios associados há
mais de 15 anos, é aberta à noite uma vez por semana, p!U'a que os trabalhadores possam
se reunir com seu advogado, na presença dos próprios interventores do Ministério do
Trabalho.
Acreditando no provérbio ·brasileiro de que "Deus escreve certo. por Unhas tortas",
sentem os trabalhadores que a obstinação de algumas autoridades deu margem à pre,
sente denúncia, em proveito do sindicalismo livre · para todos os brasileiros, com base
no parecer elaborado pelo Prof. RENATO RUA DE ALMEIDA, Doutor em Direito do
Trabalho pela Universidade de Paris I - Panthéon-sorbonne, o qual, em 10 laudas,
trlita das Implicações do caso .concreto à luz da Convenção ffl. (Documento n.0 3.)
Um pormenor bem ilustrará a contradição em que vivemos há longos anos; os pOlitl•
cos brasileiros costumam criticar a legislação sindical, de inspiração fascista, mas ao
galgarem o poder, eles se esquecem dos seus pronunciamentos anteriores e conservam
os sindicatos submissos ao monólogo. Infelizmente muitos dirigentes sindicais estão satisfeitos com a atual estrutura, alimentada pelo Imposto sindical, que representa um
dia de salário anual de tOdos os trabalhadores, descontado compulsoriamente pelo empregador ·e entregue aos organismos· s!ildicais, através do Governo. Para esses dirigentes
sindicais Interessa mais permanecer no poder, do que a liberdade sindical que jamais
conheceram.
Animou também os trabalhadores a se dirigirem à OIT, a manifestação de solidariedade recebida no mês de maio da Comissão Pontifícia Justiça. e Paz. (Documento 4.)
Ao final desta Introdução, querem os trabalhadores salientar que, com a mudança
do Governo Federal, em 15 de março de 1974, existem sinais de que a situação pode
ser aliviada.; mas a pesada herança, deixada pelos governos anteriores, dificulta o reconhec!me~to do direito ferido, ensejando a presente denúncia.
Para ·a. boa compreensão da matéria, seja permitido à Comissão Permanente apresentar uma slntese dos fatos anteriores.
I,' .

I
l
II
\

I

I
j
I

i

I

I
I

I

·~·.

Antecedentes de 1955 a. 1968
1.1 -Os mil trabalhadores da Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus
estavam divididos em dois munlclplos: em São Paulo, onde se encontra. a fábrica, e em
Cajamar, distante 20 km, onde se lOCalizam as jazidas fornecedoras de pedra calcária
para a fabricação de cimento em Perus, Município de São Paulo. o grupo ABDALLA,
com mais de trinta. empresas, há mais de 22 anos dirige a PERUS, denominação como
é conhecida aquela. fábrica. de cimento e suas pedreiras em Cajamar.
1.2 - Os trabalhadores da. PERUS, filiados ao Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria de Cimento, Cal e Gesso de São Paulo, tinham grandes dificuldades em obter
seus direitos, diante do poderoso grupo, cujo Presidente, Sr. JJ ABDALLA, era. Deputado Federal. Mas aos poucos eles foram se organizando e conseguiram ver a lei respeitada, após uma pacifica greve de 46 dias, em 1958, quando o índice de sindicalização
ultrapassou os 90% dos trabalhadores. Foi após essa demonstração pacifica. de organi:;ação que os trabalhadores construlram a sede do seu sindicato, em mutlrão, Isto é, sem
qualquer ajuda oficial.
1-

-901. 3 - No entanto, o Grupo Abdalla, depois de três imos de aceitáveis relações com
os trabalhadores e seu Sindicato, a ponto de subscrever uma convenção coletlva, recollhecendo direitos não previstos na legislação trabalhista, voltou a descumprir dlspos!ções
legais, fato que levou oa trabalhadores à nova greve em 1983, cuja duração foi de 99 dias.
Greve como sempre pacífica, em que, apesar da conhecida pressão policial, nenhum
operário foi condenado pelo Poder Judiciário. Recorda a comissão Permanente de Trabalhadores que o empregador deu causa a duas queixas-crime contra. oa então dirigentes
Findicais e o advogado que esta. subscreve. O Ministério Público, porém, mandou arquivar
os inquéritos policiais. A greve terminou como o poderoso Grupo tinha planejado, soubese depois: contratou novos empregados e só permitiu o retorno .ao se!:Viço doa operários
que se colocaram contra o Sindicato. Assim, mais de 800 empregados, entre eles 501
estáveis, não puderam retomar ao serviço, na fábrica. e nas pedreiras.
1.4 - O grupo Abdalla ajuizou uma. ação para dispensar os 501 empregados estáveis,
mas perdeu. No final da longa luta. na. Justiça do Trabalho, os empregados puderam
voltar ao serviço, o que ocorreu em janeiro de 1969, tendo eles o direito à percepção dos
salários durante todo o tempo de duração do processo - de 1962 a janeiro de 1969. ESil8o
quantia representa. hoje valor superior a vinte milhões .de cruzeiros, ainda não recebida
pelos trabalhadores ou seus herdeiros, eis que mais de 70 deles já faleceram.
1.5 - Naturalmente, a partir de 1962, a classe trabalhadora ficou dividida: de um
lado havia pequeno grupo sob a visível proteção do empregador AbdaUa.; do outro, a
grande maioria, vendo à frente do Sindicato outros dirigentes que não mereciam confiança, a partir de 1964.
1.6- Recorda a Comissão Permanente que, com a revolução que depôS .o Governo
em 1964, o Sindicato dos Trabalhadores da. PERUS, entre outros, sofreu intervenÇão
do Ministério do Trabalho. Foi então nomeado Interventor do Sindicato o chefe do Departamento Pessoal da. PERUS, cujo primeiro ato foi dispensar o advogado que esta
subscreve. A intervenção durou mais de um ano, e, poateriormente, em setembro de
1!165, o advogado despedido foi readmitido, prosseguindo na luta em que os trabalhadores
tiveram completo sucesso na Justiça. do Trabalho, como se disse (1. 3 e 1.4).
1. 7 - A forma pacifica de resistência doa trabalhadores, durante vários anoa, pelo
~xercíclo da não-violência atlva., ou firmeza permanente, está reproduzida, entre outras,
nas seguintes publicações:
a) A GREVE DA "PERUS" NOS TRIBUNAIS, livro publicado em 1967, com apoio
de 33 sindicatos e 10 federações de Trabalhadores.
b) PERUS - 12 ANOS EM BUSCA DE JUSTIÇA - Revista LTR - Legislação do
Trabalho, em janeiro-fevereiro de 1968.
e) PERUS - DESAFIO A JUSTIÇA -' Revista VOZES, março de 1968.
d) A GUERRA ACABARA SE V~ QUISER - Cardeal Ams, Ed. Paullnas.
e) ESPÉR.ANCE EN AMI!:RIQUE DU SUD - Jean Toulat, Llbrairle Académlque
·
·
Perrin, 1966.
t) DIE MACHT DER CEWALT LOSEN - Hlldergard Goss Ma.yr Verlag Styria,
Wlen Küln, 1968.
g) CHRll:TIEN'rll: EN CONTESTATION - Michel Schooga.ns, l'Amérique Làtine,
Editions du Cerf, Paris, 1969.
h) L'EGLISE ET J..E POUVOIR AU BRI!:SIL - Charles Antoine DESCLI!:E de
Brouwer, 1971.
2 - O Grupo Abdalla Viola a CQII.venc;io 98

da. OIT no Período de 1970 a 1972

·

Durante o ano de 1969 as relações com o empregador foram razoáveis.
2 .1 - Inconformado com a vitória dos trabalhadores na. Justiça do . Trabalho, o
Grupo Abdalla., em 1970, pôs em execução um plano para impedir a sindicalização nas
pedreiras, em Cajamar, lá instalando o escritório de outra empresa sua - a SOCAL S/ A
- Mineração e Intercâmbio Industrial e Comercial, em prédio da. própria PERUS. Em

!1
-91segUida forçou os empregados não-estáveis da PERUS a se transferirem para a,. SOCAL.
Os que não aceitavam eram despedidos. Os transferidos só tinham anotadas as suas
c9l'telras profissionais, mas continuavam executando os mesmos serviços nas pedreiras,
110 lado dos empregados estáveis da PERUS, sob chefia comum. Alguns passaram a receber menor salário. E tOdos os empregados, transferidos para a SOCAL ou então contratados por ela, não pOdiam se associar ao sindicato. os que eram associados deixaram de
sê-lo, sob ameaça de dispensa.
2.2 - Os trabalhadores da PERUS, através cio seu Sindicato, comurilcaram as Irregularidades ao Ministério do Trabalho (Processo n.o 156.252/70), mas nenhuma providência eficaz foi tomada. Limitou-se o Ministério, após longos meses, a responder que
os empregados que estavam na SOCAL tinham o direito de se associar ao Sindicato dos
Trabalhadores da PERUS. Fez o papel de Pilatos, apesar dos expressos termos da Convenção 911, art. 1.0 , ln verbls:
·
"Os trabalhadores deverão gozar de proteção adequada contra quaisquer
atas atentatórios à liberdade sindical em matéria de emprego.

1 -

Tal proteção deverá, particularmente, aplicar-se a atas destinados a:
a) subordinar o emprego de um trabalhador à condição de não se filiar a um
sindicato, ou de deixar de fazer parte de um sindicato;
2-

b) dispensar um trabalhador ou prejudicá-lo; por qualquer mOdo, em virtude. de
sua filiac;ão ao sindicato ou de sua participação em atividades sindicais, fora
das horas de trabalho ou, com o consentimento do empregador, durante as
mesmas horas."
·
Como se sabe o Brasil ratificou a Convenção 98 da OIT pelo Decreto Legislativo
n.o 49, de 27-8-1952, tendo efetuado o depósito do instrumento no BIT, em 18-11-1952.
2.3 - Certamente é por causa. dessa falta de fiscalização da Convenção 98, que o
blndlcallsmo brasileiro praticamente desconhece a contratação coletiva, apesar de pre\'ista na legislação ordinária, e até incentivada após 1964. Bem examinado o problema,
vê-se que se trata de uma incoerência dos textos legais, porque não há contratação
coletiva sem liberdade sindical. Seria o mesmo que pretender garantir a vida ao peixe
tora da água.
2.4 - Ante a. omissão do Ministério do Trabalho em enfrentar o poderoso Grupo
Abdalla, o Sindicato, por . decisão unânime de uma assembléia geral extraordinária,
hpresentou queixa-crime, em agosto de 1971, contra os diretores comuns das duas empresas - a PERUS e a SOCAL, à Policia. Federa.!. Infelizmente, após longos meses,
o· delegado encarregado do inquérito concluiu pelo seu arquivamento.

3 - Agrava-se a Situação Interna no Sindicato -

(1970 a 1973) ·

· 3.1 - A grande maioria dos trabalhadores mostrava-se desconfiada em relação ao
Presidente do. Sindicato: ele não tinha participado da greve de 1962; era empregado
que ocupava alto cargo na Perus; tinha sido Interventor no Sindicato em 1964; era
o único diretor do Sindicato afastado do serviço; dominava completamente os demais
dlretores do Sindicato, todos empregadcs novos, não-estáveis, contratados após a greve
de 1962; só comparecia ao Sindicato duas vezes por semana em Perus e uma vez em
Cajamar; ao entregar as Importâncias aos empregados que tinham ganho processos na
Justiça do Tra.balho, Insinu-ava que o processo tinha dado mUito trabalho e que ele
merecia uma gratificação; tinha um comportamento reticente.
' · 3.2 -'- Desde 1964 perdurava a situação que la se agravando. Os empregados. antigos,
os estáveis, contempor~avam por causa do grande processo coletivo na Justiça do Trabalho, até hoje não concluído, pois não receberam os 20 milhões (1.4 retrol. Mas, como
tudo tem um fim, a situação começou a mudar quando o segundo-secretário do Sindi<:ato, após ter participado de um curso de sindicalização no Instituto Cultural do Trabalho, passou a discordar do presidente do Sindicato. Essa dlscordã.ncla aguçou a prepotência do presidente que, em 11-9-72, endereçou carta ao segundo-secretário "suspendendo-o" das suas funções (Documento n.0 5). A própria diretoria não referendou o discricionário ato do Presidente, porque os trabalhadores reagiram contra a arbitrariedade.

-923.3 - Agastado, o Presidente procurou aliciar trabalhadores de outras fábricas para
uma assembléia a realizar-se em 15·1-73, figurando no Item 5.0 do edital de convocação
a. votação para el!mlnar do Sindicato "associados nocivos" (Documento n.0 6). Pois bem,
apesar de o Presidente ter pago ônibus e lanche para trabalhadores de São Paulo trem
ao Sindicato em Perus, no dia 15·1-73, a assembléia não eliminou· nenhum associado,
como estava programado. Ao contrário, a assembléia decidiu formar uma Comissão de
5 membros, para examinar as contas, cs livros do Sindicato. O Presidente indicou o
associado GINO REZAGHI e o contador da. Federação dos Trabalhadores nas Indústrias
da Construção e do Mob!llár!o, Sr. VIRIATO MENDES DOS SANTOS; o segundo-serretário Indicou o associado JOAO BRENO PINTO e o contador STEF'AN STEINER;· e
o. assembléia, por unanimidade, apontou o então advogado do Sindicato que esta subs·
creve como quinto membro, caso houvesse contrariedade entre os outros· quatro componentes da Comissão apuradora das contas.
3.4 - Realizado o exame nos livros do Sindicato, a Comissão, sem divergência dos
seus cinco componentes, elaborou um relatório de 13 folhas acompanhado de outras 14
folhas com demonstrações das contas. O trabalho foi longo e, uma vez· concluído, foi
!e;ado à assembléia geral extraordinária de 24-6-73. Os trabalhadores tomaram conhe·
cimento de várias irregularidades, mas a assembléia decidiu dar tempo para que o Presidente as corrigisse, permitindo Inclusive que se desse prazo para que ele repusesse
certa quantia em dinheiro. Não comunicaram, na época, o fato ao Ministério do Trabalho,
revelando capacidade para resolver seus problemas.
3.5 - A principio pode parecer que tal matéria de economia interna do sindicato
nada tem a ver com a intervenção do Ministério do Trabalho. No entanto., como se
verá mais adiante, os fatos tém seqüência cronológica, e os trabalhadores· estão conven·
c!dos de que a Intervenção foi realizada com duplo objetivo: proteger o mau presidente do
Sindicato e beneficiar o Grupo Abdalla.
4-

O

Ministério Público Federal Cumpre sua. Missão
O Confisco Parcial dos Bens do
Grupo Abda.Ua. em Julho de 1973

4.1 -Como se viu no 2.4, a autoridade policial opinou pelo arquivamento do inqué·
rito contra os diretores da SOCAL e da PERUS,. responsáveis pelo impedimento à s!ndi·
callzação em Cajamar. Mas o Ministério Público Federal, após várias dll!gênc!as, concluiu por apresentar denúncia contra eles, com bens nos artigos 199 e 203 do Código
Penal, em 31 de maio de 1973. A denúncia, em 5 laudas, diz no !tem 5.0 :
"Por outro lado, verifica-se, igualmente, que além de forçarem a transfe·
rêncla dos empregados, obstando-lhes o direito assegurado por lei, os indiciados
ainda impunham a proibição dos mesmos participarem do único sindicato local
- o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de ·Cimento, Cal e Gesso de São
Paulo, sob ameaça de demissão, tudo com o fim de impedir que seus direitos
fossem defendidos, tal como vinha ocorrendo., quando ditos empregados eram
vinculados à Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus" (Documento n.o 7).
· A ação penal está em curso na 2.• Vara da Justiça Federal de São Paulo, esperando,
os trabalhadores que sejam identificados os responsáveis pelo impedimento à sindical!·
zação, ao descumprimento da Convenção 98.
4.2 - Naturalmente a denúncia criminal contra o poderoso Grupo 4,bdalla .teve
repercussão· na opinião pública, que há anos se colocou ao lado da caU'sa dos trabalha-·
dores. O Sindicato deles,. desde 1955, mostrara-se corajoso ao denunciar os desmandos
do empregador, não só em relação às leis trabalhistas, mas a todo o ordenamento juridico
nacional, que se mostrou arcá!co, incapaz, diante das artimanhas do Grupo Abdalla.
Assim é que desde 1969 os trabalhadores não conseguem receber os vinte milhões de
cruzeiros que lhes são devidos. Em 1971 requereram a falência da PERUS, mas não tiveram sucesso. Em 1973 demonstraram que todos os seus bens estavam penhorados por
divida à própria União, alguns deles varias vezes, merecendo destaque o SrriO SANTA
I!'ll: que tinha sido penhOrado 28 vezes em vários processos na Justiça Federal.
4.3 - Foi então que os trabalhadores, em junho de 1973, mesmo contrariando a
opinião do Presidente do Sindicato, acolheram a sugestão do seu advogado: a única
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salda. era. o confisco dos bens da PERUS, que realmente tem um grande património
em terras e jazidas de pedra calcária..
. , Os jornais acolheram a Idéia do confisco, porque não só os operários receberiam os
vinte milhões de salários retidos, mas a. própria União ficaria com todo o património da
PERUS, para receber mais de Cr$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de cruzeiros) que
o Grupo Abdalla deve à Fazenda Pública. Além disso, o confisco acabaria com a pol~ção
provocada pela fábrica de cimento em Perus, onde residem mais de 50.000 pessoas.
4.4 - Um fato novo ajudou o Governo Federal a decidir-se pelo confisco· é que o
Prefeito de São Paulo,, por causa da poluição, resolveu Interditar a fábrica.
'
.
. O Presidente do Sindicato, como já foi sublinhado, era contra o confisco, seguindo a
linha do Grupo Abda.lla. Diariamente comparecia à Policia ou à Delegacia do Trabalho,
para lhes comunicar o que o advogado e os trabalhadores estavam fazendo.
4.5 - Realizado o confisco eni fins de julho de 1973, logo em agosto se verificou
que o remédio fora Incompleto: o Governo entrou na posse apenas da fábrica de cimento,
deixando as pedreiras com o Grupo Abdalla, . que, assim, começou a vender a pedra
calcária para o próprio Governo Federal. Os trabalhadores reagiram diretamente através
de. ofícios e publicações nos jornais, pedindo ao Presidente da República providências
contra a. pennanêncla da SOCAL <Grupo Abdalla), nas pedreiras em· Cajamar,
pois o Impedimento à sindicalização continuav~. agora com o beneplácito· de outras autoridades, e não apenas do Ministério do Trabalho. A situação se agravou porque ainda
existem em Cajamar cerca de 100 operários da PERUS confiscada pela União, e que
estão subordinados à SOCAL.
5 ...:... A Dispensa. do Advogado e a: Intervenção no
Sindicato, no Segundo Semestre de 1973
5.1 - O Presidente do Sindicato, não podendo deixar de atender a.O anseio dos
trabalhadores, nem querendo desagradar algumas autoridades que eram contra o confisco; fazendo o jogo do Grupo Abda.Ua, resolveu despedir abruptamente o advogado que
há. 18 anos prestava serviço no sindicato, em 24 de outubro de 1973 (Documento n.• 8).
5.2 - Os trabalhadores reagiram contra. a dispensa, porque a luta contra o gl-upo
Abdalla· pelo Sindicato Iria parar:
a) a BOCAL continuaria Incólume em Cajamar, o. que de .fato até hoje ocorre,
c~m reiteradas violações à Convenção 98;
··
·
·
b) o advogado não poderia funcionar em nome do Sindicato no · processo-crime
em curso na Justiça Federal;
. ç) mais de 800 trabalhadores com processos. na Justiça do Trabalho, se quisessem
assistência do Sindicato, tinham de desistir do patrocmio do antigo advogado,
5.3 - A reação dos operários se faz dentro do próprio estatuto do Sindicato: Indicaram uma comissão de seis companheiros, que formam a Comissão Permanente de
Trabalhadores, e requereram uma assembléia geral extraordinária, para. saber as razões
da dispensa. do advogado. O Presidente do Sindicato, em oficio endereçado à Comissão
Permanente, Informou que eram necessárias 343 assinaturas para a convocação de uma
assembléia geral extraordinária (Documento n.• 9).
5.4 - No dia 14 de novembro, a ·comissão Permanente de Trabalhadores procurou
entregar o abaixo-assinado com 426 assinaturas, convocando a. assembléia geral, mas o
Sindicato estava fechado. Soube-se depois que o Ministério do Trabalho tinha determinado a Intervenção na entidade sindical evitando, assim, a realização da assembléia
t-m que o Presidente poderia perder o cargo. A Comissão endereçou ao Delegado do
Trabalho oficio, no dia. 16 de novembro (dia 15 é feriado nacional), em que ficou afirmado:
"Asseguramos a Vossa Senhoria. que lnex!ste qualquer ànormalldade, a. não ser
a atit!lde arbitrária do Presidente, que agiu sem consultar a. categoria, · ao· dispensar nosso advogado.
Rogamos, pois, que os senhores Interventores apurem os fatos, ouvindo os traba"
, lhadores, convocando-os, a fim de que toda n verdade apareça e a justiça seja
restabelecida" (Documento n.• 10).

-946 - As Conseqüências da. Intervenção no Sindicato
a Partir de 14·11·73
6.1 - Os trabalhadores, passados os primeiros dias, sentiram que o prOblema não
se resolvia em São Paulo, mas dependia do Ministério do Trabalho em Brasüia. Pedi·
ram então ao Senador Franco Montoro, que foi Ministro do Trabalho antes de 1964,
para que Indagasse do Ministro as razões da Intervenção. Apesar das gestões do Senador,
nada se conseguiu, a não ser a Informação de que a Intervenção tinha sido solicitada
pelo próprio Presidente do Sindicato (slc). Os fatos foram amplamente discutidos no
Senado, e constam dos Anais do Congresso.
6.2 - O Presidente do Sindicato se mostrava satisfeito por ver que não havia mais
assembléia geral. A Intervenção feita não o destitUiu do cargo, mas apenas o afastou,
situação que perdura até a presente data, 4 de julho de 1974. Estranhamente, o Presi·
dente não voltou ao serviço na fábrica nem exerce qualquer função no Sindicato. Evita
o contato com os trabalhadores mas é visto com autoridades e com o Grupo Abdal!a.
6.3 - Percebendo que o Delegado do Trabalho protegia o mau dirigente sindical,
que poderia voltar à presidência, pois ·não tinha sido destituído, mas apenas "afastado"
os trabalhadores resolveram, em 28 de novembro, levar ao conhecimento do Ministério
do Trabalho as Irregularidades encontradas nos livros do Sindicato e já descritas nos
números 3.1 a 3.5 (Processo n.0 303.975, de 28·11·73).
6. 4 - Geralmente as intervenções do Ministério do Trabalho nas entidades. sindicais
1ião têm prazo. Os trabalhadores da PERUS agu'IU'davam a sucessão dos dias, das semanas. Reuniram-se defronte à sede do Sindicato.• fechada à noite, ou no salão paroquial,
como noticiou o jornal O Estado de S. Paulo, em 12 e 14 de dezembro de 1973 (Documentos n.os 11 e 12) .
A luta dos trabalhadores, embora privados do seu sindicato, prosseguiu e continua.
Esta denúncia comprova o seu anseio de liberdade responsável.
6. 5 - Somente em abril de 1974, é que o advogado dos trabalhadores, em nome
deles, teve poss!bll!dade de examinar o processo formado em razão de Intervenção do sln·
d!cato. Verificou então que foi o próprio Presidente do Sindicato que pediu, sozinho, a
Intervenção, alegando que não tinha condições de dirigir a entidade, porque os traba·
l.hadores e seu advogado o ameaçavam de agressão fislca e até de morte, Isso no dia 13
de novembro de 1973 (Documento n.0 13).
6.6- Já no dia segUinte, o Ministro do Tr.abalho, em Brasllla, confirmava a Intervenção praticada no Sindicato pelo seu Delegado do Trabalho; com base nos· artigos 528
e 553, § 2.0 , da Consolidação das Leis do Trabalho.
·
0
ora, o elástico § 2. referido permite, segundo a lei brasileira, Intervenção
slndl·
cato., desde que haja "Indicio veemente" ou "Inicio de prova" a respeito do fato denunciado à autoridade ministerial.
6. 7 - Pois bem, o Delegado do Trabalho, sem qualquer prova, aceitou como verdadeiras as caluniosas afinações do mau Presidente.
Tanto foram caluniosas as afirmações que o relatório apresentado pela própria Junta
Interventora do Ministério do Trabalho, após 4 me5es de Intervenção, nada menciona
a respeito dos fatos constantes da "denúncia" do Presidente afastado e que deram origem
il. Intervenção.
·
Jamais o Presidente ou qualquer dirigente foi ameaçado de morte ou de agressão
física. Se. qualquer ameaça tivesse havido, a autoridade policial certamente teria regls·
trado o fato.
7 - O Alibi do Ministério do TrabaUto, para Justificar a Intervenção
7 .1. - Nada ficando apurado a respeito da "denúncia" que motivou a Intervenção
(6. 7), a diretor!a do Sindicato, afastada e :aio destituída., poderia naturalmente voltar
aos cargos. Essa certamente era a Intenção do Delegado do Trabalho. Mas sentindo,
passado o tempo, que o Presidente do Sindicato não tem qualquer liderança e que a sua
volta ensejaria a convocação da assembléia extraordinária em que ele poderia perder
o posto,. o Ministério do Trabalho agora encontrou uma salda para prorrogar a Intervenção e justificar o seu nto de força.

no

,.
I.

i''
i''

-95-

I
I

I'
I

7.2 - A Junta Interventora começou a ouvir, na última semana, os membros da
Comissão Pennanente, a respeito dos fatos narrados nos tópicos 3.1 a 3.5 e só levados
ao conhecimento do Ministério do Trabalho em 28-11·73 (Cf. 6.3). Um contador do
Ministério está. agora examinando os livros do Sindicato e certamente Irá. encontrar as
lrregulai!dades já. do conhecimento dos trabalhadores. E daqui a uns tempos (?) o
Ministério dirá. que encontrou falhas, desvios na contabilidade do Sindicato e que a
intervenção era fundamentada. Para alguns poderá. até parecer que o Ministério encarna
a austeridade de um Plutarco.
Mas, mesmo para os desavisados, o tempo mostrará que a Intervenção, baseada em
calúnias, evitou uma assembléia em que um mau dirigente perderia o mandato. Evi·
tou-se a assembléia; · manteve-se o· "pelego"; beneficiou-se o grupo Abdaiia. Tudo
em detrimento dos trabalhadores e seu advogado, violando os princípios e Convenções
da OIT.
·
8 - O L0 de Maio de 19'7&

li

8.1 - Desapontando aqueles que julgam que a vida. sindical só se realiza na sede
do Sindicato, os trabalhadores, informados do empulhamento de que tlnha.m sido vitimas,
resolveram encaminhar um abaixo-assinado, que mereceu também a adesão dos seus
:familiares e de outras pessoas da comunidade em que vivem, num total superior a 3. 500
<três mil e quinhentas) assinaturas, endereçado a.o Excelentíssimo senhor Presidente
!ia República, relata.ndo, .em cinco pontos, as artimanhas do Grupo Abdalla. O documento
foi !Ido na praça da Igreja em Cajamar, numa concentração ecumên!ca., no dia 1.0 de
maio <Documento n.• 14).
8.2 - Slmulta.neamente, a Comlssiío Permanente de Trabalhadores se dirigiu ao
novo Ministro do TrabalhO, historiando, com outros pormenores, a Intervenção sofrida
no seu Sindicato; e concluiu rogando a abertura da sede do Sindicato, uma. vez por
semana, à noite, para que os trabalhadores se reúnam, para discutir seus problemas,
mesmo na presença dos Interventores. Dois meses são passados e tudo continua na
mesma; mas os trabalhadores não esmorecem e se lembraram da OIT.
9-
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Conclusão

9.1 - :S: sabido que o Brasil não ratificou a Convenção 87; mas a 98 o foi, como
se viu.
Fiel à notória posição dos juristas Internacionais, afirma o magistrado Wagner D.
Glgllo que a OIT não se demite das suas funções, mesmo que o Estado-membro não
tenha ratificado uma Convenção, como no caso em tela:
"A liberdade sindical é uma. espécie de regra costumeira do direito das gentes,
externo e superior às convenções e Independente, até, da adesão a esta ou
· aquela organização Internacional", como declarou Paul Ramadler em 1953,
quando presidia o Comitê de Liberdade Sindical (apud N. Valtlcos, pãg. 593) ou
ainda, de acordo com vários pronunciamentos da Conferência, que essa llber·
dade constitui principio fundamental da OIT, consignado na sua Constituição,
ao qual aderiram os Estados-membros, concluiu-se pela aplicação desse procedimento especial a tod011 os Estados, Inclusive àqueles que não ratificaram a
convenção sobre liberdade sindical" (as Convenções Internacionais do· Trabalho,
Ed. Sugestões Llterãrlas - pág. 56)."
9.2 - Os trabalhadores conhecem o respeito que o Governo brasileiro tem pelas
determinações da OIT, podendo citar o caso da denúncia feita pelos próprios fiscais do
Ministério do Trabalho, na gestão do Ministro Jarbas Passarinho, que prontamente
encontrou solução adequada para o problema.
9. 3 - lt o que também esperam desta vez, pois do contrário pod_erla ocorrer o que
sucedeu com numerosas outras entidades que há. mais de dois anos estao sob Intervenção,
podendo lembrar. o caso da CONTEC - Confederação Nacional dos Trabalhadores das
Empresas de Crédito.
o atual Ministro do Trabalho tem dado demonstrações de apreço n·ão só pela OIT,
de cuja sessão acaba de participar, como de desejar o diálogo com os trabalhadores.
Seja .esta a oportunidade para apurar o favoritismo de que gozam certos dirigentes,
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artimanhas.
9.4 - Requer a Comissão Permane~te de Trabiilhadrires. sejá. re!lletida a presente
'cienúncia .ao Comitê de Liberdade Sindical, para apurar Os tatós que ,conduzem o.Go:verno Brasileiro a rever a sua posição em relação à liberdade . sindical.. ·
10 - Testeemunhas
Além da prova documental existente, esperam os traba:!hadores da PERUS que o

Go~x:no Brasileiro siga o exemplo do Japão, em 1964, e permita que uma comiSsão da
OIT.· venha ao Brasil, para, . in loco, tomar os depoimentos de testemunhas, entre .'as

quais Indicam:

·

·

.. ·

· · · · · · .: .

· ·

···,

Cardeal Arns, ArcebiSPO de São Paulo;
2 - senador Franco Montoro, ex-Ministro do Trabalho;
3 - Deputado Francisco Amaral;
4 - Ruy Brito, funcionário do Banco do Brasil, ex~Pres!dente da. CONTEC, que há.
mais de dois anos sofreu intervenção do Ministério do Trabalho;
5 - Henrique Brito,. Presidente da· Federação dos Trabalhadores ·nas Indústi'ias de
Construção e' do MobU!ário, entidade a que está f!Iiado o Sindiéato dos Trabalhadores na
Industria de Cimento, Cal e Gesso de São PaUlo;· ·
··
·
·
6 - Padre Hamilton Blachl, vigário de Cajamar;
.•,
1-

~·- Itaborai Martin~. jornalista

de O· Estad~ de S•. l'aulo;
. 8 ~. Francisco Carvalho de Oliveira,. do Jornal do BrasU;
9 ;_ José Afonso dos Simtos Primo, do .Jornal o Globo;
.:
.
'
10 - Antonio carias. Felix .Nunes, do .jornal Notícias Populares.
Confiando na eficácia dos organismos internacionais e no assentimento dos Estadosmembros em acolher as decisões supei:!ores, única maneira de os povos paulatinamente
ganharem a paz que seja fruto .da justiça, os. trabalhadores. aguardam. para breve as
providências que nos conduzem à verdade.
São Paulo, 4 de jUlho de 1974. - pp. Mário Carvalho de Jes~s ..
Documento n.0 2: Ratificação de .queixa dos trabalhadores da PF.RUS, pela · Frente
~.

~

Nacional do Trabalho · .

Exmo. Sr. Dlretor-Geral da Repartição Internacional do Traba:!ho

A Frente Nacional do Traba:!ho <FNT) é uma assoCiação civ!l. com ·pêrsonalidade
Jurid!ca própria, fundada em 1960, em São Paulo, com Inspiração na doutrina 'social cris· ·
tã, em defesa do assalariado (Documento n.0 1)..
. Sabendo que traba:!hadores inorgan!zados não pàclem, pela ·constituição da OIT,
postUlar seus direitos violados pelo Estado~Irieínbro, · a FNT, . atendendo ao apelo de
trabalhadores da Cia. Brasileira de C!inento Portland Perus, em São PaUlo, os quais
são· tambem seus associados em número superior. a 500, vem ratificar -todos os termos
da queixa por eles formulada e dirigida ·à OIT, por -causa da intervenÇão feita
no Sindicato dos Trabalhadores nas. Indústrias de Cimento, Cal e .Gesso de São .Paulo,
em 20 laudas e 14 documentos, anexos:
· "·
· · ·· ·
··' · · ·
· . Apenas. a queixa foi vertida para o. !rances. Os documentos que acompanham a
queixa estão em português; a sua versão nos pareceu. desnecessária, e só foram .juntos
para Uustrar a petição.
Deseja a FNT aduzir ainda as seguintes considerações:.
'

'.

1 -·ll: notória a subordinação dos sindicatos ao Ministério do Trabalho, o que ocorre
há mais de 40 anos, no Brasil. Após a Segunda Guerra Mundial, houve uni afrouxamento·
no rijo controle dos sindicatos, mas os dirigentes· continuaram sendo instrumento da
autoridade governamental até 1964, quando se operou profunda alteração constitucional
no. Br~sll,.· com· a supressão incluslv.e.. do .habeas. corpus; voltando os sindicatos no .conhe-
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em agosto de 1974, haver mais de duzentos sindicatos sob sua Intervenção, isto é, com
as suas diretorias afastadas por simples ato do Ministério do Trabalho (Documento

n.0

21).

Na CONTEC - COnfederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito,
a Intervenção foi imposta há mais de 2 anos.
2 - As numerosas Intervenções são praticadas· pelo Ministério do Trabalho,' umas
por malversação de bens, outras porque simplesmente contrariaram autoridades locais,
e outras, ainda mais vexatórias, porque mau dirigente sindical, repelido pelos associados,
encontra apoio no Ministério do Trabalho, que, assim, beneficia o empregador relapso.
Esta última hipótese configura a Intervenção praticada no . Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cimento, Cal e Gesso de São Paulo.
3 - Com efeito, como se vê na petição anexa, aqui referendada, a intervenção praticada contra os trabalhadores daquele sindicato, em 14-11-73, DRT - Processo n.0
300.925/73, por ato administrativo do Delegado de Trabalho de São Paulo, com fundamento nos arts. 528 e 553, § 2.0 , da Consolidação das Leis do Trabalho, representa flagrante violação ao disposto no art. 4.0 da Convenção 87, de 1948, que prolbe qualquer
suspensão punitiva ou não na vida sindical por via administrativa.
4 - Embora não tenha o Brasil ratificado a Convenção 87, de 1948, está ele obrigado
a aplicar em seu direito interno o principio da liberdade sindical, tal como foi previsto na
referida convenção, de. vez que é essencial à própria estrutura tripartite da OIT, da qual
o Brasil é Estado-membro.
Assim tém ensinado todos os juristas especializados de todos os palses, Inclusive no
Brasil.
5 - No entanto, desde 1931, data do inicio da legislação sindical brasileira, encontram-se todos os organismos sindicais, jungidos ao Ministério do Trabalho.
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A velha legislação é insustentável, e só se mantém porque os próprios d!r!gentes
sindicais não têm condições de apresentar queixa à OIT.
6 - Já em 1959, o relatório III (parte 4) da Comissão dos Experts para a aplicação
das Convenções e Recomendações, BIT, revela com todas as letras o conflito entre a
Legislação Brasileira e a OIT, em matéria sindical, às páginas 106/109.
7 - E as contradições se aprofundam, quando a autoridade, demonstrando desejo
de fortalecer os sindicatos, modifica a Legislação por simples decreto-lei, querendo mostrar que a Legislação vai melhorar. Foi o que ocorreu em 1967, pelo Decreto-lei n.0 229,
que alterou mais de 200 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho. Entre as duas
centenas de dispositivos alterados, destaca-se o artigo 621, ln verbis: "As convenções e os
acordos poderão Incluir entre suas cláusulas disposição sobre a Constituição e funcionamento de comissões mistas de consulta e colaboração, no plano da empresa e sobre
participação nos lucros. Essas disposições mencionarão a forma e a constituição, o modo
de funcionamento e as atribuições das comissões, assim como o plano de participação,
quando for o caso".
Pois bem, mais de 7 anos são passados e não se conhece nenhuma convenção ou
acordo colet!vo que tenha sido elaborado com os salutares princip!os do artigo 621 da
CLT. Por quê?
Simplesmente porque ainda inex!ste liberdade sindical; e sem liberdade sindical,
é impossível a negociação colet!va. Seria o mesmo que pretender que os peixes vivessem
í<lra d'água, como dizem os trabalhadores da PERUS, na sua queixa de 20 laudas.
8 - Por tudo Isso, sem precisar alongar outras considerações, é que a FNT, fiel
aos seus pr!nciplos em defesa dos assalariados, com fU'!1damento no artigo 24 da constituição da OIT e obedecida as normas em vigor para o exame das queixas, por violação
da liberdade sindical, de 1950, assinada pela OIT e.pela ONU, formula a presente queixa,
referendando ainda a queixa inclusa contra a Republica Federativa d_o Bras!!, no sentido
de que seja examinada pelo Comitê de Llberté Syndicale a !ntervençao sofrida pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cimento, Cal e Gesso de São Paulo, inclusive
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que também e principalmente a Legislação sindical brasileira. seja totalmente revista
para adaptar-se à OIT, com base Da Convenção 87.
A FNT e seus associados estão conscientes da responsabilidade ao apresentarem a
presente queixa; também sabem que, com o passar do tempo, os fatos provarão, talvez
t:m breve, que existem homens públicos capazes de reconhecer· o clamor de justiça dos
assalariados, sem violência, sem medo, mas com dignidade, através da liberdade responsável da consecução do bem comwn, com a participação de tOdos os homens.
P. deferimento.
São Paulo, 5 de setembro de 1974. -

p.p. Renato Rua de Almeida.

Em anexo: a Consolidação das Leis do Trabalho e a Constituição do Brasil, nas
edições atuallzadas.

A tempo: dada a Importância da matéria, a FNT está enviando cópia desta queixa
à CMT, em Bruxelas, e à Comissão Justiça e Paz, em Roma.
Documento n.• 3

PARECER DO PROF. RENATO RUA DE ALMEIDA, SOBRE
LIBERDADE SINDICAL (•) A PEDIDO DOS TRABALHADORES DA PERUS·

<"> O Estado de S. Paulo de 30-6-73 publicou tópicos deste parecer, que o semanário
O São Paulo transcreveu na íntegra, na edição de 13 a 19·7-74.
Objeto: Parecer solicitado sobre os caminhos a serem tomados., com base no Direito
tn ternac!onal do Trabalho, para terminar com a ln tervenção sofrida pelo Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de Cimento, Cal e Gesso de São Paulo.
PARECER
Introdução

A consulta que me foi formulada pela Comissão de seis operários, respresentando
os trabalhadores da Companhia Bras!lelra de Cimento Portland Perus, Indaga-me, tendo
em vista a intervenção sofrida pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Cimento,.
Cal e Gesso de São Paulo, conhecido como Sindicato dos Trabalhadores da Perus, qual
c. remédio e quais as providências a serem tomadas, com base no Direito Internacional
do Trabalho, para terminar com a referida intervenção e para que o mencionado S!nd!·
cato seja wn .verdadeiro instrwnento de defesa e de promoção.· dos· direitos trabalhistas:
Na verdade, todo estudioso do Direito, e especialmente do Direito do Trabalho, que
procura dar à sua formação jurídica não apenas wn conteúdo positivista, cujos valores
são unicamente a lei e o contrato, mas também wna observação dos fenômenos sócloeconõm!cos, em busca dos valores da justiça (1), haverá de concluir que a Intervenção
sofrida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Perus representou, na prática, wna vez
mais, a demonstração clara de wn mal que vem padecendo o nosso sindicalismo desde
o seu nascimento (2), isto é, desde 1931, o que nos coloca, nesse campo, bastante distanciados das nações avançadas do Mundo · Ocidental, bem como de algumas nações do
chamado Terceiro Mundo, e em conflito essencial com a Organização Internacional do
Trabalho (OIT), órgão especializado da Organização das Nações Unidas <ONU).
Com efeito, a intervenção sofrida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Perus, por
ato administrativo constante do Processo DRT 300.925/73, do Sr. Delegado Regional do
Trabalho em São Paulo, fundamentado no disposto do artigo 528 combinado com o
artigo 553, § 2.0 , ambos da Consolidação das Leis do Trabalho, demonstra, por si só, ó
anacronismo da legislação bras!leira relativa à espécie.
Assim, a procura de wna solução para terminar com a Intervenção sofrida. pelo Sindicato dos Trabalhadores da Perus, dentro do Direito Internacional do Trabalho, exige,
com todo o rigor científico, uma revisão completa da legislação sindical bras!le!ra.
(1) O!. BATTIFOL (H.), La phllosoplllo du drolt, Parle, P. U.F., 3,a ediQâo, 1966.
(2) O!. "1.• de Maio", O Estado de S, Pnulo, 'Sâo Paulo, 1,0•5-74, p, 3.

-99Um estudo nessa perspectiva propõe a análise de três aspectos, a saber: a leg!slasindical da Organização Internacional do Trabalho, especialmente com base em sua
Constituição e na Convenção n.0 87, de 1948; a legislação sindical brasileira, com base
especialmente na Const!tu!ção de 1967 e na Consolidação das Leis do Trabalho e finalmente, os caminhos passiveis para a adaptação da legislação brasileira à da Orga.ittzação
Internacional do Trabalho.
.
~ão

A - A Lefislação Sindical da OIT
A legislação sindical da OIT consagra, em última análise, o principio da liberdade
e autonomia sindicais.

Tal principio figura, no plano Internacional, desde 1919, com o Tratado de Versalhes,
enquanto que, em alguns paises, como· a França, já era respeitado algum tempo antes (3).
No preâmbulo da Parte XIII do Tratado de Versalhes mencionou-se que "a afirmação do principio da liberdade sindical" const!tuia um dos objet!vos maiores da OIT,
órgão especializado da ONU em questões do trabalho.
o Preâmbulo da Constituição da OIT e a Declaração de Filadélfia, de 1944, hoje
Incorporada na Constituição da OIT, consagram o principio da liberdade sindical, como
fundamental à própria existência da OIT.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela ONU em 1948,
afirma, em seu art. 23, § 4.0 , que o principio da liberdade sindical constitui uma liberdade
fundamental do homem, sendo parte Integrante da liberdade de associação, esta prevista
no art. 20.
A consagração legal do principio da liberdade sindical da OIT efet!vou-se através
da Convenção n.0 87, de 1948 sobre a liberdade sindical e a proteção do direito sindical,
considerada como o primeiro tratado Internacional que "consagrou formalmente uma
das liberdades fundamentais do homem" <4).
A liberdade sindical, tal como figura na Convenção 87 da OIT, é tida como uma
l!berdade públ!ca, intimamente l!gada a outras liberdades públicas, tais como a de
reunião, de livre expressão, etc. (G).
A Convenção n.0 87 protege dois principias bãs!cos da liberdade sindical: o direito de
cada um sindicalizar-se e a independência do sindicato em relação ao Estado.
O direito de cada qual sindicalizar-se significa que cada Individuo tem o direito de
constituir uma organização sindical e nela ·se fl!!ar "sem autorização prévia", conforme
consta do art. 62 da referida Convenção n.0 87.
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A Independência dos sindicatos em relação ao Estado significa que a elaboração dos
estatutos e regulamentos dos sindicatos, a eleição de seus representantes, a orga1úzação de
sua gestão e de sua at!vidade devem ser livres e não dar lugar à nenhuma autoriZação
prévia das autoridades públ!cas, de modo a limitar ou a entravar seu exercicio legal,
conforme o previsto nos arts. 2 e 3 da Convenção n.0 87. Significa também que toda dissolução ou suspensão por via administrativa devem ser afastadas, na conformidade do
art. 4,0 da citada convenção n.0 87. Significa ainda que a aquisição da personai!dade jurid!ca dos sindicatos não deve ser subordinada à nenhuma condição, de modo a restringir a sua liberdade de constituição ou funcionamento, de acordo com o art. 7.0 do
diploma .da OIT.
A convenção n." 87 fixa ainda, em seus arts. 5 e 6, do principio do direito dos sindicatos
de formarem uniões locais, regionais, nacionais e Internacionais, bem como de se filiarem
nesses organismos, uma vez existentes.
(3) A llberelaele s!nel!cal !o! consagrado. na França em 1884, sob o. ég!de ele Napoleão m.
(4) ct, DURAND (P.) e VITU (A,), Trnlté ele Drolt du travaU, t. m Dalloz, Piaria, 1956, p, 90,
VERDIER, (J, _ M), Syncl!cats, Tra1t6 do Drolt du trava!!, Dalloz, Paris, 1960, p, 128.
(4) VALTICOS (N,), Drolt lntematlonal du Travai!, Traltó do Dro!t du travai!, Da!!oz, Pnr!s,
1970, p. 257.
.
(5) C!. VALTICOS, op. c!t., p. 265.
Les drolts syncl!caux et leurs relat!ons avec les llbertés c!vlles. Rolatót1o VIl, 54.• SessO.o
do. Con!erOnc!a Internnc!onn.l do Trabalho, BIT, Oonobra, 1969.
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que lhe são reconhecidos, os trabalhadores, os empregadores e suas respectivas organizações são obrigadas, em relação às demais pessoas ou colet!vidades organizadas, a
respeitar a legal!dade, isto é, a legislação constitucional e ordinária. do Estado-membro
da OIT.
A consagração da. liberdade sindical, tal qua.l contida. na. Convenção n.0 87, pode gerar
o pluralismo sindica.l, de cunho democrático, isto é, a. existência de vários sindicatos representativos de uma mesma. categoria e em um mesmo loca.l. li:, portanto, uma sua possível
conseqüência, dependendo das opções que se apresentarem no plano individual e coletivo
do mundo sindical. li: o que ocorre na França, Bélgica. e Itália, além de outros paises
ocidentais.
A Convenção n.0 87 foi completada pela Convenção n.0 98 de 1949, que visa a
proteger a liberdade sindical e o direito sindical em relação sobretudo ao empregador
e às próprias organizações sindicais.
A OIT tem evoluído na. proteção à l!berdade e à autonomia. sindicais, deixando de
situar-se apenas no plano da profissão, como o fez com as Convenções n.O& 87 e 98,
passando a protegê-las também no plano da empresa, através, por exemplo, da Convenção n.0 135, de 1971, relativa à proteção dos representantes dos trabalhadores na
empresa, o que, aliás, já vem sendo aplicado internamente em alguns pa!ses ocidentais,
como desde 1968 na França. (O).
A importância da l!berdade sindical prevista pela legislação da OIT é fundamental
não só para a própria razão de ser deste organismo internacional, pois sua constituição
e organização são baseadas no principio da representação tripartite (governo, trabalhadores e empregadores), como também para que sua legislação programática seja aplicada
internamente nos Estados-membros através do impulso da ação sindical legitima, especialmente pelo direito de contratação coletiva.
A seguir, será examinada a legislação sindical brasileira.
B -

A legisi.BA;ii.o sindical bra.&ileira.

Tanto a. nossa Ccnstituição de 1967, como a. nossa legislação ordinária. confl!tam
com o principio da liberdade e autonomia sindicais consagrado pela OIT.
De fato, a nossa Constituição prevê, em seu art. 166, que o sindicato brasileiro pode
exercer funções delegadas de poder público. O § 1.0 deste artigo diz que, entre as funções
delegadas, está a de arrecadar, na. forma da lei, contribuições para o custeio da.s suas
atividades.
Assim, em principio, é função especifica do poder público arrecadar contribuições
para o sindicato (7), o que lhe tira. a. liberdade de gestão, conflitando, desta. forma.,
esse dispositivo constitucional com o art. 3.0 da Convenção n.0 87 da. OIT. Dai em
conseqüência, a. natureza. tributária. da contribuição sindica.l, arrecadada pelos sindicatos
brasileiros, na forma prevista pela. Consolidação das Leis do Trabalho.
Tal limitação constitucional contradiz com a afirmação contida no caput do citado
art. 166 da Constituição, quando lá se diz que "é livre a associação profissional ou
sindical".
Essa contradição, aliás também contida na legislação constituciona.l e ordinária de
vários Estados-membros da OIT, foi recentemente denunciada pelo Pa.pa Paulo VI, em
sua carta. apostólica, publlca.da por ocasião do 80.0 aniversário da Enciclica. Rerum
Nova.rum, ao afirmar que;
"Se, para a defasa dos direitos traba.lh!stas, as sociedades democráticas aceitam o
principio do direito sindical, elas não são, no entanto, sempre abertas a seu eX~Brcicio".·
A constituição de 1967, em seu citado art. 16il, deixa. à lei ordinária. a regulamentação da constituição e funcionamento dos sindicatos brasileiros.
(6) 0!. CAMER.LYNC (G.H,L o LYON-QAEN (C.), Drolt du travall, Da.lloz, Paris, 1972, pp.
460 e sa.
(7) cr. PONTES DE MIRANDA, Comentários à Constitulçllo de 1007 com a Emenda n.0 1 de 1969,
Tomo VI (nrts, 160-200), Edltorn Revista dos Tribunais, 2.n edlçlio, maio de 1972, p, 265.
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Organização Sindical, arts. 511 e seguintes, que trata da matéria,
A nossa legislação ordinária j~ mereceu, Juntamente com outras legislações estrangeiras, um estudo aprofundado (B) por parte da orr, através de seu órgão especializado,
onde se verifica que ela está em profundo conflito com a legislação da OIT, em matéria
de liberdade sindical.
OS arts. 517, 520 e 558 da CLT são expressamente citados como conflitantes com o
art. 2.0 da Convenção n.o 87 da orr, na medida que a constituição de um sindicato
brasileiro não é feita "sem autorização prévia", como deveria sê-lo, caso fosse uma
pessoa Jurídica de direito privado, mas depende de um reconhecimento por parte da
autoridade administrativa, no caso o Ministério do Trabalho,. através da expedição de
carta de reconhecimento, a qual poderá ser rejeitada.

,,

sem maiores delongas a esse respeito, basta apenas lembrar que os arts. 528 e 553,

,.\

2.0 da CLT, mencionados no ato de Intervenção do Sindicato dos Trabalhadores da
Perus, violam flagrantemente o disposto no art. 4.0 da Convenção n.0 87 (D) que proíbe
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qualquer suspensão punitiva ou não na vida sindical "por via administrativa".
Assim, embora membro da Organização Internacional do Trabalho, desde sua existência, o Brasil não consagrou, em seu direito Interno, o principio da liberdade e autonomia sindicais.
A seguir, serão examinados os caminhos possíveis para a adaptação da legislação
brasileira à da orr.
C-

Os caminhos possivels para a adaptação da. Jegisla.çáo brasileira. à da. OIT.

Em primeiro lugar, é preciso que se diga que o Brasil, como todo Estado-membro
da orr, tem obrigações a cumprir em relação às normas Internacionais do trabalho
(convenções e recomendações) aprovadas em convenção Internacional do Trabalho.
Essas obrigações compreendem a de submeter as convenções e recomendaçér.ls às
autoridades competentes nacionais; a de, uma vez ratificada a convenção, aplicá-la
convenientemente no direito interno, e, enfim, a obrigação de respeitar certas normas
e princípios fundamentais da orr (10).
No tocante à Convenção n.0 87, o Brasil já a submeteu ao "poder competente", no
caso o Congresso Nacional (11), que não a ratificou (12) por melo de lei federal ordinária.
Acresce-se que a matéria tem implicações constitucionais, em face do art. 166 da Constituição de 1967, e exigiria o exame de emenda constitucional.
Em conseqüência, por não ter ratificado a Convenção n.0 87, o Brasil não está obrigado
a aplicá-la em seu direito Interno, possuindo, no enttanto, a obrigação de !nforn1ar o
D!retor Geral da Repartição Internacional do Trabalho, órgão da OIT, sobre a sua
legislação e prática sindicais, sempre que sol!c!tado (arts. 19, 5, e da constituição
da OIT).
Entretanto, o Brasil, como todo Estado-membro da orr, tem a obrigação de respeitar
certas normas e princípios fundamentais previstos de maneira geral pela Constituição
da OIT, aprovada em Convenção Internacional.
Ora, o Preâmbulo da Constituição da OIT e a Declaração de Filadélfia de 1944,
hoje Incorporada na Constituição da OIT, consagram o principio da l!berdade sindical,
como fundamental à própria existência da orr.
(8) C!. Relatório III (Parte 4) da comlssl!o dos Exporta para o. apl!caçQo daa ConvençOes e
B>ecomendaçOcs, BIT, aenebTa, 1E59, pp. 106-109.
(9) C!. Relatório m (Parte 4) da Comlssl!o dos Experts, p, 127.
(10) C!. VALTICOS, op. clt., p, 518.
(ll) O!. QIOLIO (W), OIT e ConvençOes Intemaclonals do Trabalho ratl!lcadas pelo BraaU,
Sugestócs Llterllrlas, São Paulo, 1973, 1.• edição, p. 47.
(12) cr. Resumo dos Relatórios sobre aa convençOes não ratificadas (art. 19 do. OonstltulçGo da
OIT), BIT, 1969, p. 3,

-102Em conseqüência, todo Estado-membro tem a obrigação de respeitar esse principio
em seu direito interno, mesmo aqueles Estados-membros que não tenham ratificado a
Convenção n.0 87, que deu o caráter normativo ao princípio da liberdade sindical. E é o
caso exatamente do Bras!!.
Em face da particular lnlportância do princípio da l!berdade sindical, a OIT entrou
em entendimento com a ONU e criou, em 1950, um procedimento especial para a solução
dos problemas emergentes da apl!cação desEe principio (13).

O mecanismo de controle da aplicação do principio da l!berdade sindical consagrado
pela OIT, através da Convenção n. 0 87, é exercido por dois órgãos: o Comitê de Liberdade
Sindical e a Comissão de Investigação e Conc!Jiação em matéria de Liberdade Sindical.
O mecanismo de controle da aplicação ·do principio da l!berdade sindical consagrado
pela Convenção 87 começa com a formulação de queixas por parte de organizações de
trabalhadores, de empregadores ou por governos (13),
Uma vez formulada a queixa à Repartição Internacional do Trabalho (artigos 24 e 26
da Constituição da OIT), caberá ao Comitê de Liberdade Sindical ou: à Comissão de
Investigação c Conc!lla.ção em matéria de Liberdade Sindical examiná-la. Ambcs os
organismos mencionados, procurando sempre assegurar sua imparcial!dade, poderão valerse dos diversos meios de informação a respeito da matéria da queixa, inclusive verificações "ln loco", depois de ter ouvido a parte acusada, no caso determinado Estadomembro, para chegarem a uma concluEão, isto é, sobre a violação do princípio da liberdade sindical consagrado pela convenção 87.
O relatório final é encaminhado ao Conselho de Administração do BIT (artigo 2, b
de Constituição da OIT), que, via de regra, o aprova sem restrições.
Por proposta constante do relatório final, o Conselho endereça aos governos recomendações, medidas legislativas ou práticas tendentes a corrigir as situações irregulares.
Como regra geral, os governos têm levado em consideração essas sugestões e atendido às recomendações. Em outros casos, a correção não é imediata, mas depois de
algum tempo nova legislação é adotada, obedecendo às linhas gerais traçadas nas recomendações (14).
ll: preciso que se compreenda que esse remédio do Direito Internacional do Trabalho,
como todo e qualquer remédio do Direito Internacional do Trabalho, contém uma dose
de efeito apenas moral, em razão do principio da soberania dos Estados, mas que poderá
surtir efeitos desejáveis, na medida em que hodiernamente as relações internacionais
são cada vez mais interdependentes.
A propósito, VALTICOS, analisando os efeitos do mecanismo de controle do Comitê
de Liberdade Sindical em relação aos Estados-membros, afirmou que "a utilidade do
procedimento não se mede apenas pelo número de casos em que as recomendações de
órgãos de controle foram seguidas. Esse procedimento tem também um significado mais
amplo, decorrente da introdução, no importante terreno da liberdade sindical, da obrigação geral de todos os governos de prestar contas de sua ação, ainda que não tenham
ratificado convenções nessa matéria. Essa responsab!l!dade internacional dos Estados
e o seu cuidado de evitar criticas conseguiram influenciar suas ações, prevenir ou limitar
abusos e inspirar transformações politicas" (15).
Assim sendo., no caso presente, a formulação de queixa contra o Brasil perante a
Repartição Internacional. do Trabalho, por violação do principio da liberdade sindical
consagrado pela convenção 87 é o caminho que apresenta o Direito Internacional do
Trabalho, na tentativa de adaptar a legislação sindical brasileira à da OIT e tornar o
Bras!l participante do consenso da ONU em matéria de llberdade sindical.
(13) Ct. VALTICOS, op. clt., p, 588.
(14) Ct. Ibld., pp. 589·590.

GIGLIO, op. clt,, p. 56·57.
(14) Cf. VALTICOS, op. clt., pp, 589·5:>0.
GIGLIO, op. clt., 56·57.
(15) Cf. VALTICOS, op. cit., p. 590.

-103Conclusão

De nada adiantaria a formulação de queixa contra o Brasil perante a Repartição
Internacional do Trabalho da OIT, se se alegasse pura e simplesmente que o Sindicato
dos Trabalhadores da Perus sofreu uma intervenção por ato administrativo contrariando
'
dispositivo dá Convenção 87.
Se assim fosse, talvez a questão da intervenção pudesse ser sanada, mas a situação
anacrônica da legislação sindical brasileira persistiria, o que poderia levar, em outra
oportunidade, o Sindicato dos Trabalhadores da Perus a sofrer nova intervenção administrativa.
Na verdade é 11 própria estrutura da organização do Sindicato dos Trabalhadores
da Perus, como de qualquer sindicato brasileiro, que não está em consonância com o
principio da liberdade sindical consagrado pela OlT e, nesse caso, a intervenção admi·
nlstrativa foi apenas uma conseqüência previsível da estrutura da legislação sindical
·
brasileira.
A apresentação do fato da intervenção do Sindicato dos Trabalhadores da Perus 116
terá sentido, como fundamento à formulação de queixa perante à Repartição Internacional do Trabalho, na medida em que servir de exemplo para demonstrar que a estru•
tura da legislação sindical brasileira é essencialmente contraditória com a legtslaçA.o
sindical da OIT, em matéria de liberdade sindical.
· Assim, a busca de remédios e caminhos no Direito Internacional do Trabalho, para
acabar com a intervenção sofrida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Perus, está na
razão d!reta da revisão completa. da legislação sindical brasileira.. com base no prin·
cipio da. liberdade sindical consagrado pela Organização Internacional do Trabalho.
através de sua Convenção 87 de 1948.

I

I

'

j
I

i

ll: o meu parecer "sub censura". - Dr. Renato Rua. de AIDielda., Doutor em Direito
do Trabalho pela Universidade de Paris I - Panthéon-Sorbonne - Professor de Direito
do Trabalho da Pont!f!cia Universidade Católica de São Paulo.

1.0 ENCONTRO ESTADUAL DE ADVOGADOS VINCULADOS AS ENTIDADES
SINDICAIS DE TRABALHADORES DO 10.0 GRUPO - INDúSTRIAS
QUlMICAS E FARMACE:UTICAS
Sob o patrocínio da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Qu!micas e Farma•
cêuticas do Estado de São Paulo, realizou-se na Capital, nos dias 22 e 23 do mês de junhO
fluente, o 1.• Encontro Estadual de Advogados ligados a sindicatos f!l!ados a esta entidade.
Participaram da reunião as seguintes entidades: Federação, Sindicato dos Traba.lhadores das Indústrias Qu!micas e Farmacêuticas de São Paulo e Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Qu!micas e Farmacêuticas de Santo André, representados pela
advogado Almir Pazzianotto Pinto, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Qu!micas
e Farmacêuticas de valinhos, representado pelo Dr. Telêmaco Paiol! Melges; Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias de Lápis, Canetas e Material de Escritório, de Ad\Wos
e Colas e Material Plástico de São Carlos, representado pela advogada Vllma Ortigoso
Seixas; Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Qu!micas e Farmacêuticas de Cuba·
tão, .representado pelo advogado Lu!z Norton Nunes; Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Qu!micas e Farmacêuticas de Jacarei, representado pelo advogado Pedro
scaranto; Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Destilação e Refinação do
Petróleo de Cubatão, representado pelos advogados Abner de Siquelra Cavalcante e Arnaldo Valente.
Também se fez presente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria
- CNTI, através do advogado Carlos Arnaldo Ferreira Selva, o qual multo contribuiu para o êxito do 1.• Encontro.
·Para conhecimento dos interessados os participantes da reunião apresentam, em
anexo, as conclusões a que chegaram.
São Paulo, 23 de junho de 1974. - A1mlr Pazzianotto Pinto, Coordenador.
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competência e Limitações.
Conclusões
a.) o advogado não deve se envolver nas ativldades politicas e a.dmln!stra.tlvas das
entidades sindicais para as quais presta. seus serviços;
b) recomenda-se que os advogados, já no ato· da sua. contratação pela entidade
sindical, tenham bem definida a natureza juridica. desse contrato, bem como deixem
especificados os limites das suas atribuições;
c) os advogados se reservarão o direito de não propor ação e de não recorrer contra
sentença, desde quando se convençam da falta de legitimo Interesse do associado da
entidade, fundamentando essa tomada de posição.
Segunda Sessão - Tema: Participação do Advogado nos Processos Administrativos
,'Mesas Redondas junto à DRT).
Conclusões .
a) não apenas a Justiça, mas também o Ministério do Trabalho, através das Delegacias Regionais e respectivas divisões e postos, tem um papel de grande Importância
como órgão de conciliação entre as partes nos dlssidios coletlvos e divergências individuais;
b) proclamam, em conseqüência, ·o valor dos· processos administrativos conhecidos
como mesas-redondas, para a composição dos conflitos que ocorrem entre empregados
e empregadores ou respectivas en tldades de classe;
c) reconhecem que essas reuniões pouco formais aproximam patrões e trabalhadores, podem diminuir a sobrecarga. da Justiça do Trabalho, resolvendo de forma bastante rápida Inúmeras questões de real Interesse para ambas as partes;
d) e sugerem, para. melhor e mais efetlvo aproveitamento dessas reuniões, que o
Ministério do Trabalho promova a regulamentação do processo administrativo usualmente
conhecido como mesa-redonda., criando a. obrigação de comparecer e de tentar a
composição amigável tanto para aquele que Instaura o processo como para aquele que
é convocado, sob pena de sofrer sanções que serão previamente capituladas;
e) sugerem, ainda., que as entidades amludem a utilização das mesas-redondas,
embora ainda não regulamentadas,: desde quando constatem, após um exame prévio da
questão, alguma. possibilidade de obtenção de um resultado positivo.
Terceira Sessão - Tema: Dissídlos Individuais = Ações de Insalubridade e Periculosidade.
Conclusões
a.) deverá ser reconhecida a. legitimação ativa das entidades sindicais, dentro das
suas bases, para. a. propositura de reclamações trabalhistas versando problemas de Insalubridade e periculosldade, desde que autorizada a. fazê-lo pela. assembléia geral dos
interessados, especialmente convocada; evitar-se-á, assim, que a. mera dispensa. dos
reclamantes Impeça. a apuração da ocorrência dos serviços Insalubres ou perigosos dentro
das fábricas;
b) o ônus da prova será sempre do empregador a quem caberá demonstrar a. eliminação da insalubridade ou de periculosldade, nas a.tivldades como tais classificadas em
quadros e portarias que deverão ser mantidos atual!zados;
o) as perícias ficarão exclusivamente a cargo de médicos e engenheiros !dôneos e
especializados, dos quadros do Ministério do Trabalho ou, na falta destes, de outros
organismos oficiais que não tenham vínculos de qualquer espécie com os empregadores,
os quais realizarão as vistorias sem despesas para os sindicatos e para os trabalhadores;
d) as vistorias serão sempre realizadas com a presença de representantes das partes;
e) os empregados farão jus às diferenças salariais vencidas e não prescritas, observado o b!ênlo;
f) deverá ser reconhecido o direito ao adicional Insalubridade àqueles que prestam
serviços em turnos.de revezamento;
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- 105g) deV'erá ser reconhecido o direito ao adicional perlculosidade a todos quantos
trabalhem em condições perigosas, como é o caso dos eletr!cltárlos p. ex., e não apenas
àqueles que operam com Inflamáveis e explosivos;
h) será. proposta ao Poder Legislativo e ao Ministério do Trabalho a consolidação
da leg!s!ação atinente à higiene e segurança do trabalho, adotando-se os prlnclplos aqui
defendidos.

I,
'

Quarta. Sessão - Tem_a: Convenções e Acordos Coletivos; Formulação e Encaminhamento das Relvindlcaçoes; Dissidlos Coletlvos.
Conclusões

a) os advogados se empenharão no sentido de obterem, pelas vias legais, em favor
dos trabalhadores, reajustamentos salariais pelo menos nivelados ao real aumento do
custo de vida;
b) os advogados assessorarão as entidades para que suas reivindicações sempre se
apresentem alicerçadas em razões de Interesse social, e com fundamentação ética e
jurídica.
São Paulo, 23 de junho de 1974.
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O SR. PRESIDENTE {Augusto Franco) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Milton Cabral.
O SR. MILTON CABRAL - Sr. Presidente, Srs. Senadores, assunto que me
traz à tribuna, na. tarde de hoje, é a .situação que atravessa a economia slsalelra
em nosso País.
O.s negócios de exportação das fibras de slsal estão parallsados há quase
4 meses. Os estoques que se acumularam no exterior fizeram fl"ear as exportações nacionais. Tanto que na Bahla, atualmente, em mãos dos exportadores
estão cerca de 25 mil toneladas, como na Paraíba estão cerca de 7 mil toneladas.
Em conseqüência, houve uma queda muito grande nos preços para os produtores. O sisai, que chegou no ano passado a ser comercializado a Cr$ 3,50,
caiu para Cr$ 2,00, atualmente.
iEMdentemente, aquelas 200 mil familias que, na Paraiba, dependem diretamente da economia sisaleira, não estão auferindo nenhum lucro ao vender
a sua produção a preços tão baixos, quando todos nós sabemos que houve, nos
últimos meses, um acentuado aumento nas diárias dos trabalhadores.
A estimativa de produção para 1974, na Bahia, é da ordem de 120 mil
toneladas e, na Paraíba, de 90 mil toneladas. Daí a necessidade de urgentes
providências para o escoamento dos estoques atuals, a fim de evitar que, ao inclar
as novas colheitas, elas confl!tem com os estoques presentes, em mãos dos
exportadores. Daí a necessidade de intervenção imediata do Governo.
A primeira medida que reclamamos -que, aliás, tem sido objeto de memoriais e apelos dos .produtores - é a fixação do preço mínimo de um preço
mínimo realista, que proteja o produtor mas, ao mesmo tempo, não seja um
obstáculo à comercialização.
o ideal seria que esse preço mínimo fosse flexíve!, que acompanha~e as
variações da cotação internacional do produto. A flxaçao de um preço mmimo
rígido leva multas vezes, num curto espaço de tempo, a torná-lo absolutamente irrealista, deixando, então, de ser um instrumento útil ao produtor e à
própria economia do produto.
Pedimos também ao Governo, através do Ministério da Fazenda, do Banco
do Brasil, enfim, através das autoridades financeiras, que examinem linhas
·especificas de créditos para os produtores de sisai, as quais considerem, como
garantia, o depósito da mercadoria.
É preciso que o produtor não seja forçado a entregar a preço vil o seu
produto, quando ele pode lançar mão dos instrumentos de que o Pais dispõe

-106rpara ajudá-lo, pelo menos, a sustentar os seus estaques por algum tempo,
enquanto possa surgir uma reação Interna ou mesmo no mercado Internacional.
Também é absolutamente Indispensável que seja estimulada a formação de
.
cooperativas de produtores.
· A comercialização como sabemos, é processada através das câmaras de sisai,
organizações criadas por exportadores, com o apoio da CAICll!lX. Hoje, o sistema.
funciona à base do exclusivo domínio dessas câmaras.
O sistema, r·ealmente, foi muito útU no passado e acredito que continue
sendo, pois através das câmaras de sisai foi possível um melhor policiamento
da 'expol"tação, fazendto .c,om que as fibras mandBid.a.s pBira fo,ra obedecessem
rigorosamente, aos padrões comercializados. Mas Isso não Invalida o pensamento de que é necessário abrir um pouco mais essas câmaras. E acredito
mes~o que o melhor caminho seria a formação de coperatlvas dos . pequenos
e médios produtores, já que os grandes produtores estão, praticamente, associados às grandes firmas exportadoras. Desta forma, poderíamos conseguir melhor distribuição dos resultados.
A fibra de sisai que em 1971 chegou a ser comercializada a 90 dólares a
tonelada, cresceu para 910 dólares, em 1974, um aumento V·ertlglnoso. Aliás,
o preço de registro na CAC!EX, hoje, é da ordem de 900 dólares a tonelada.
Espera-se que a partir doe outubro, com o esgotamento dos estoques acumulados,
os negócios se abram.
·
lll preciso grande atenção do Governo para esse problema, porque não é
somente o Interesse de 200 mU famillas na Paraíba, ou 300 mil famillas na.
Bahia. O fato é que a exportação de sisai tem rendido dezenas de milhões
d·e dólares foram exportados no ano passado.
·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que não é possível é continuar o adia:..
menta das soluções. Toda vez que chego ao Interior do meu Estado, sou procurado pelos produtores e são numerosos os telegramas, apelos, memoriais que
tenho recebido de entidades de classe, de produtores Isolados, todos angustiados
pela situação reinante, porque além do produtor não ter um preço compensador
para a matéria-prima que com tanto sacrifício ele extrai, os· exportadores
também não estão conseguindo colocar seus estoques.
iNão adianta uma medida isolada que venha beneficiar apenas uma classe.

lll preciso um conjunto de medidas que ponham ordem à economia slsalelra e,
entre elas, a mais urg.ente é exatamente a fixação de um preço mínimo. Este o
sentido do meu apelo às autoridades do meu País. Multo obrigado. (Muito bem!

Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Augusto Franco) __. Concedo a palavra ao nobre
Sr. Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, na semana passada, precisamente no dia 13, sexta-feira, a Aliança Renovadora Nacional inaugurou, na ainda Oapi·ta:l do Es't'ado do Rio, a. cld'Blee de Niteról, o
Comitê Eleitoral pró-Candidatura Paulo Torres, visando congregar esforços
numa central de propaganda e de comunicação para a reeleição do nosso prezado
Presidente do Congresso Nacional.
Compareci ao ato, e devo dizer que poucas vezes, apesar de ainda não
termos chegado ao clímax da campanha - que só agora, com as restrições
de propaganda existentes, começa a se desenvolver - o que me foi dado
presenciar me aJ.e.grou profundamente, pelo fato de o .titular do Escritório merecer, mas também principalmente por estar eu engajado ostensivamente na
campanha do orezado colega. Figuras marcantes da vida partidária na terra
fluminense, grande número de Prefeitos, de Vereadores, todos os Deputados
federais, Deputados estaduais e candidatos, compareceram ao evento.
Da programação constava apenas a Inauguração do Escritório, sem discursos, mas tal foi a massa humana que se comprimiu diante do Escritório
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Eleitoral, que não houve outro recurso senão improvisar-se um comício por
sinal um dos maiores já realizados em Niterói, quando fizeram uso da paÍavra
o representante da Baixada fluminense, Prefeito Joaquim de Freitas, o Prefeito
de Volta Redonda, em nome do Vale do Paraíba, o Sr. Nelson Gonçalves e o
Deputado Federal José Sally.
Sr. ·Pre_sldente, fique! contagiado com aquele entusiasmo e proferi palavras
de exaltaçao ao nosso prezado Senador, inclusive frisando o fato de sua candidatura ter um caráter afirmativo, já que, hâ quatro anos, quando ainda não
se cuidava de .postulantes ao Senado, o nosso Presidente entendeu - e aliás,
entendeu certo - que seria candidato e disse que !ria disputar na Convenção
e só se o Partido não quisesse é que ele não disputaria novamente o pleitó
eleitoral.
Tenho viajado pelo interior do Estado, que faço, assim, quase uma rotina,
uma obrigatoriedade que eu tenho, e de fato, ela é forrada por um sentimento
moral de autoridade politica, pelo fato de não ser eu candidato agora. Mas é
isso mesmo que me dá ânimo para participar da campanha, defendendo os
nossos candidatos a deputados estaduais, candidatos a deputados federais, o
nosso Senador, porque a lição que deve ser transmitida ao eleitorado fluminense
é a do Senador que cumpre com seu dever. Não estando em jogo sua eleição
ele demonstra, - e eu tenho procurado demonstrar, isso - que não se aparta
das suas obrigações politico-partidárias.
!Devo dizer, o que estou sentindo, no momento, me dá muito ânimo e o
Senador Paulo Torres também está confortado. Uma circunstância de todo
especial deve ser salientada: o homem que cumpre rigorosamente o seu dever
não pode estar sempre no interior do Estado, ou na Capital; preso aos seus
afazeres de Pr-esidente do Senado Flederal e do Congresso Nacional, ele que é
tcioso na exação do cumprimento do dever, fica aqui. Isso, Sr. Presidente,
demonstra que, realmente, a autoridade do Senador Paulo Torres é muito
grande e cresce. Poderia estar lá e cá. Terá que ir, evidentemente, daqui para
a frente, no chamado "recesso branco", não declarado. Mas o entusiasmo pela
sua candidatura é tal, que não há um candidato a deputado estadual, federal
ou vereador, que não reconheça esse fato: é aqui, justamente, que S. Ex.e.
está servindo não só ao Estado do Rio mas, precisamente, ao Brasil.
Estou muito confiante com o quadro politico que se desenrDla no meu Estado.
A campanha desenvolvida pela Al!ança Renovadora Nacional se estriba nos feitos
da Revolução de março de 1964.
Alguns dos nossos adversários - faço questão de dizer alguns - estão
usando uma linguagem um pouco violenta e, agora que a televisão começa,
pela primeira vez, a divulgar os nomes dos candidatos, levando-os ao vídeo, de
nossa parte tem havido um ·equilíbrio de linguagem que é, justamente, a recomendada pe'a alta Direção partidária. Por outro lado, tem havido assim umas
diatribes, uns impropérios, e mesmo alguma linguagem virulenta.
Parece que já não há mais lugar para isto. Cada um deve levar sua mensagem, dizer o que pretende fazer, ou falar alguma coisa de sua vida, inclusive,
diferenciando, no programa, as inter-venções, para que ele não se torne monótono,
para que não passemos pelo dissabor de ver a televisão desligada, quando começa
o programa do Tribunal Regional Eleitoral fluminense.
Eu, por exemplo, sexta-feira, estarei Já, falando em nome do Senador Paulo
Torres e o primeiro pedido que vou fazer é, justamente, para não des)igar a
televisão porqjue quero ver se consigo transmitir uma mensagem ao povo de
meu Estado. As restrições são grandes, mas é preciso também que não só o
meu partido mas todos os parttdos, as direções partidârias, estudem um melo
de se dar mais vivacidade, mais comunicação, }lOiS parece que O cidadão está
diante de uma investigação; fica, confinado ao tamanho do video não pode
circular. Afinal, tudo isso impede aquilo que :êvn o candidato a televisão, que
é o desejo de estabelecer um cantata com o ouvinte.

-108Mas, Sr. Presidente, tenho a impressão de que tudo vai correr bem e normalmente, e, se Deus quiser, a Aliança Renovadora Nacional, no Estado do Rio pelo menos no Estado do Rio - há de vencer galhardamente o pleito de 15
de novembro.
E já que falo no Estado do Rio, quero trazer minha preocupação para um
problema que lá está se verificando na área da citricultura, particularmente
nos municípios de Itaboraí, São Gonçalo, Rio Bonito, Maricá e Saquarema, onae
a produção de laranja não foi escoada. É incrível que quem tome uma laranjada, um suco de laranja, pague um preço exorbitante. É inaceitável que o agricultor tenha que fazer a limpa das suas laranjeiras, pagando um salário ao
trabalhador rural, adquirindo adubos, inseticidas, funglcidas, necessitando de tratar, necessitando de comprar madeira para embalagem, com grande dispêndio
de energia elétrlca, e se veja o que atualmente está acontecendo nesses municípios.
Estimaria muito que o jovem e capaz Ministro da Agricultura, o Sr. Alysson
Paulinelli, determinasse aos seus agentes no Estado do Rio que fizessem uma
pesquisa sobre o que está acontecendo, e ao mesmo tempo apelo para que uma
projetada fábrica de sucos que, por enqaunto, só está no papel, e, inclusive,
teve seu capital subscrito e realizado por citricultores, venha a funcionar porque,
pelo que sei, se há um produto de fácil exportação é o suco de laranja congelado, principalmente a laranja dessa área, tão boa que é exportada para estados
como São Paulo, que também produz mas não tem a ventura de posuir a qualidade de um produto bem aceito como aquele que é colhido nos municípios da
área citrícola do meu Estado.
Ainda há um outro aspecto, na parte de dificuldade, agora por parte de
pescadores. A pesca - e aqui também vai um apelo ao Ministro Alysson Paulii:J.elll - está subordinada ao Ministério da Agricultura. Fiz um projeto, pedindo
que a SUDEPE saísse da área do Ministério da Agricultura para a do Ministério
da Marinha, porque o pescador é um reservista naval. Há prob!emas no Sul, e
a SUDEPE, não tendo infra-estrutura. deixa o pescador brasileiro à míngua de
proteção. Enfim, alinhei uma série de razões.
Mas, como dizia, hoje, o nobre Senador Wilson Gonçalves, a nossa técnica,
de Senador e Deputado, é inferior a outras técnicas. Então, o projeto tem um
elogio, geralmente pela deferência de um colega, que prepara, assim, um enterro
de primeira ou de segunda classe, mas é sepultado.
Ê bem verdade que outras proposições minhas têm sido aceitas.
No dia de hoje, estou assim, não ferido, porque, Sr.. Presidente, não tenho
mais lugar para pôr cicatrizes nas minhas costas na vida de político; aprendi
muito; sei, e também compreendo - esta é a minha filosofia parlamentar que nem sempre um projeto pode ou deve ser aprovado, ou uma emenda aceita.
O que viso é chamar a atenção para um fato, como ainda hoje estava procurando chamar, quando apresentei emenda ao projeto de aposentadoria dos
diplomatas. o Itamaraty reclama que os jovens não querem mais abraçar a
carreira diplomática e procura chamar, recrutar, diminuir o curriculum do
Instituto Rio Branco. Procura, enfim, uma série de atrativos para essa nobre
classe. Mas acho que se está cometendo um erro palmar, ao se esquecer
dos velhos diplomatas, aqueles que têm experiência e que poderiam ficar mais
dois anos, ou mais tempo. Se há escassez de diplomatas, de novos diplomatas,
por que se vão jogar fora aqueles que poderiam ficar mais dois, três ou quatro
anos? Mas, fiquei quieto. e, com a gentileza com que o parecer foi proferido,
até, Sr. Presidente, fiquei comovido.
'
Quanto a esse pro·jeto da SUDEPE, por exemplo, tenho a Impressão de que,
se tivesse sido aprovado, não ocorreria um grave fato que, neste instante,
acontece no Estado do Rio, onde toda a produção de sardinha está encalhada
e as fábricas fechadas, havendo o risco social do desemprego.
O que está havendo?

- 109 Há fome pelo mundo a fora: a sardinha já tem um preço aviltado; comprase uma_ lata de sardinha no supermercado por um preço quase que irrisório;
as regioes do Nordeste precisam desse alimento que, todos sabemos é de alto
teor protéico; é indispensável o peixe ao organismo humano, pois pÓssui muito
mais proteínas do que a carne.
Que acontece, Sr. Presidente?
Os pes,cado~es vão ao mercado da P,r;a,ça XV, no Rio dre Janeiro ou. ao de
Niterói, e ficam cOm os barcos entulhados de pescado, produto que perece
facilmente. E nada se diz ou nada se faz. Espero que alguma medida seja
tomada em torno desse grave assunto.
Sr. ~residente, tenho aqui depoimentos de industriais, que, inclusive, falaram
ao Flununense, o jornal da. terra:
· .
.
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"Os industriais não escondem que a crise é geral. A Fábrica de Sardinha
Coqueiro - por exemplo - considerada a maior do mundo em termos
de produção, está com grande estoque sem conseguir vendê-lo a preço
de mercado. Segundo o seu Superintendente Administrativo Sr. Wanderlei saraiva, "não é verdade que o nosso produto tenha sido recusado
no exterior, mesmo porque, até agora, não nos dedicamos às exportações". E acentua: "A própria Superintendência da SUNAB tem
conhecimento do problema, que, por sinal, não tem nada a ver com
exportações, pelo menos no nosso caso. O mercado interno é que está
em crise há alguns meses."
Em situação semelhante à Coqueiro, encontram-se a União Brasileira de
Pesca e Conservas, que fabrica a sardinha' Jangada", e outras.
Sr. Presidente, este assunto cresce, avulta de importância quando sabemos
da preocupação do Ministro Ney Braga, relativamente à mer·enda escolar. Pode
haver alimento mais fundamental, mais compatível à melhoria do padrão nutritivo das nossas crianças, do que a sardinha?
Sr. Presidente, na área da .exportação - parece - o DEIPOA está criando
um pequeno caso, para o qual pediria a atenção do Ministro da Agricultura.
O DElPOA está criando um embaraço para a exportação, está exigindo coisas
incabiveis, segundo as informações que tenho.
Se o desestimulo penetrar nos lares dos pescadores fluminenses e dos indllll~
triais, aquilo que se vem pedindo há muito tempo, para que o povo coma mais
peixe - e a sardinha é um peixe barato - tudo isso, Sr. Presidente, vai criar
um óbice muito grande ao setor pesqueiro, se não houver um amparo, se não
surgir uma providência - e depreco, respeitosamente, ao Ex.mo Sr. Ministro
da Agricultura mande estudar o assunto. Se não houver essa providência, esses
barcos terão que ir para outros lugares. E não se aparelha uma frota pesqueira
da noite para o dia, e não se faz assim, de um momento para outro, o próprio
pescador. Pescador é vocação. É, inclusive, uma vocação de certo modo voltada
para o sofrimento, porque acompanhada de perto da incerteza. A pesca não
é coisa garan t~da. Hoj.e temos recursos técnicos, eletrônicos. Os sonares localizam os cardumes. Mas o pescador pode passar, às vezes, vinte e quatro horas,
quarenta e oito horas, até mais dias no mar, e voltar sem um peixe sequer.
Por outro lado, sr. Presidente, ouço falar que na Africa há regiões carentes
de todos os elementos essenciais a uma boa nutrição. Lá o deficit não é só
protéico, mas desgraçadamente, também calórico. Há populações africanas que
não atingem média ideal de três mil calorias por dia, às vezes nem a metade,
e até menos. Então, com essa riqueza que temos aqui, é hora de se estudar, de
se ver o problema.
Como representante fluminense, trago essas achegas para um homem que,
inegavelmente é simpático, é capaz, é trabalhador - o Ministro Alysson Paulinelli -, e que precisa ouvir dos representantes dos Estados esses relatórios,
como o do dia de hoje, por exemplo, triste.
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- 110sr. Pre.sidente, .se há uma coisa que aborrece a qualquer um é falar sobre
a miséria, é falar sobre o .sofrimento, é falar .sobre a angústia, é falar sobre a
posslb1lidade de crise .social, de desemprego, que arrasta, que traz, por si só,
um cortejo de fatores outros que deixam um Parlamentar quase que constrangido em ocupar a tribuna. Aqui o faço, transformando-me numa espécie de.
assessoria especial do honrado Ministro da Agricultura.
.
11
Sr. Presidente, peço a V. Ex. a fineza de determinar que um assunto
referido no meu discurso seja publicado em apêndice, porquanto dá um quadro
melholl' e mais eJCaJto, d.aquilo que acabo de f&ar ~>O·b~e· o problema da sall'dinha
no Estado do Rio. No mais, agradeço a bondade dos colegas que me ouviram.
(Muito bem!)

Documento a que se refere e Sr. Vasconcelos Torres em seu discurso:
As dificuldades Impostas · pelo DEIPOA para a exportação de sardinha, a retração
das vendas no mercado interno e a falta de financiamentos especiais pOT parte de organismos oficiais são as principais causas da crise que vem afetando desde março a
ativldade pesqueira no Pais, segundo declararam ontem dirigentes da Indústria do pescado de Niteról e São Gonçalo.
Como O Fluminense publicou em sua edição de sábado, numerosas fábricas de sardinha do Grande Rio passaram a produzir menos porque não encontram mercado. Multas
têm grandes quantidades de conserva estocadas e outras, de menor porte, faliram. Estão
paralisadas as frotas especializadas na captura de sardinhas, cerca de 130 barccs, pertencentes às Cooperativas de Pescadores do Caju e de Angra dos Reis, problema que será
examinado amanhã à tarde pela Organização das Cooperativas do Estado da Guanabara.

Sem Precedentes

Os industriais não escondem que a crise é geral. A Fábrica de Sardinha Coqueiro,
considerada a maior do mundo em termos de p.rodução, está com grande estoque, sem
conseguir vendê-lo a preço de mercado. Segundo o seu Superintendente Administrativo,
Sr. Wanderlei Saraiva, "não é verdade que o nosso produto tenha sido recusado no
exterior, mesmo porque, até agora, não nos dedicamos às exportações". E acentua:
- A própria superintendência da SUNAB tem conhecimento do problema, que, por
sinal, não tem nada a ver com exportações, pelo menos no nosso caso. O mercado
Interno é que está em crise há alguns meses.
Em situação semelhante à Coqueiro, a União Brasileira de Pesca e ccnservas, que
fabrica a sardinha "Jangada", salienta que "a crise não é das empresas e sim do mercado". Diz o Diretor da empresa, Sr. João Bosco Quadros, que "os nossos estoques já
correspondem à produção de um mês, ou reja, cerca de 35 mil caixas, com 100 latas
cada uma".
o sr. João Bosco Quadros, que está de partida para a Noruega, onde vai representar
o Brasil, oficialmente, na reunião do Codex Alimentares e defender a Inclusão do nosso
produto na denominação internacional de sardinha, isso ainda é negado por alguns
palses, explica que de 9 meses para cá está havendo uma retração sem precedentes
nas venda~ de conservas. E frisa:
- Passamos por uma crise sem precedentes e por isso as fábricas são obrigadas a
reter os seus estoques. Dai, inclusive, o aparecimento de determinado tipo de comerciante que se especializa em comprar os nos~.cs produtos a preços baixos e revendê-los
com lUCl'O aos estabelecimentos varejistas.
Planos Especiais
Em sua opinião a crise teria um fim se o Governo criasse planos especiais de flnan •
ctamentos para a Indústria da pesca, a exemplo dos que existem para beneficiar a agropecuária, com juros de 6 a 7%. "Além disso, cs próprios órg!l.os oficiais poderiam encarregar-se de absorver os estoques das Indústrias, para distribuição na Merenda Escolar
ou na alimentação dos efetlvos das Forças Armadas e Policias Militares". Lembrou que
"a sardinha tem alto valor protéico".
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- 111Os Industriais do pescado são unânimes em afirmar que o DElPOA tem feito graves
restrições à produção de suas fábricas, "em alguns casos exigindo até mesmo a Instalação de equipamentos caros e difíceis de ser encontrados para substituir o trabalho
braçal". Acontece, argumentam eles, que em nenhum outro pais pequeno, como Portugal
e Espanha, "esses equipamentos são obrigatórios".
"E o pior é que essas exigências são totalmente inóquas, pois não Interferem em
nada na qualidade da conserva", observam os empresários, ressaltando que é Intensa a
procura da sardinha brasileira em quase todas as partes do mundo.
Algumas fábricas, a exemplo da "Jangada", estão com pedidos acumulados há mais
de dois meses dos Estados Unidos, .Afr!ca e Oriente Médio, onde não existe qualquer
1·estr!ção à sardinha produzida no Bras!l. Também as Indústrias Reunidas São Gonçalo,
que tiveram falência decretada. e por Isso estão fechadas desde o ·dia 29, recebem dezenas
de encomendas semanais, especialmente de países latino-americanos.
Além dessas causas de caráter geral, outros fatores teriam contribuído decisivamente
para dificultar a situação da Indústria do pescado, segundo o Sr. weungton P!mentel,
que é Diretor Administrativo da fábrica Conservas P!racema S/ A, também local!zada
em São Gonçalo.
Houve, disse ele, um processo de aviltamento dos preços das conservas, "promovido
por firmas que estavam em situação económico-financeira precária e por Isso ·vendiam
a sua produção por preços inferiores aos do mercado". Essas firmas foram à bancarrota,
mas deixaram o mercado em situação difícil .
A Plracema tem atualmente um estoque de 800 m!l latas de sardinha e considera
que "tais reservas são absolutamente normais, pois temos razões para. acreditar que a
crise está sendo superada paulatinamente e os preços já estão voltando aos seus níveis
l'ea!s, agora sem qualquer influência negativa".
O SR. PRESIDENTE (Augusto Franco) -Não há mais oradores inscritos.

i

Antes de encerrar os trabalh1Js, esta Presidência convoca Sessão Extraordi:riãria a realizaJ!-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte
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ORDEM DO DIA
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Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
so.br.e a Mensagem n.O 263, de 1974 (n. 0 4!13, de 1974, na origem), pela qua.l o
Senhor Presidente da República subme,te a.o Senado a escolha do Ma.jor-Brigadeiro F1a-ber Cintra para exercer o cargo de M!nlstro do Superior Tribunal Militar,
na vaga de·corrente do falecimento do Ministro Tenente-Brigadeiro Armando
Perdigão.
Está encerrada. a Sessão.

rEncerra-se

•

I

a Sessão às 17 horas e 20 minutos.!

157.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 17 de setembro de 1974
(Extraordinária)
PRESID:fl:NCIA DO SR. PAULO TORRES
As 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

Adalberto Sena- José Guiomard -Geraldo Mesquita- Flávio Br!tto
- José Lindoso - José Esteves - Oatte,~e Pinheiro - Jarbas Passarinho
- Renato Franco - Alexandre Costa - Clodlomir Milet - José Sarney Fausto C'astelo-Branco - Petrôn!o Portella - Helvídio Nunes - Virgílio
Távora - Wal.demar Alcântara - Wilson Gonçalves - D!narte Mariz Luís de Barros - Jessé Freire - Dlomíclo Gondim - Milton Oabral Ruy Carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra - Wlls·on Campos - Arnon de Mello - Lu!z Cavalcante - 'I1eotônio Vlle:·a - Augusto Franco
- Leandro Maciel - Lourival Baptista - Allltônlo Fernandes - Heitor
Dias - Ruy Santos - Carlos L!ndenber.g - Eurico Re:rende - Joãó
Calmon - Amaral Peixoto - Paulo TOrres - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah- Danton Jobim - Nelson Carneiro- Gustavo Capanemil.
-José Augusto- Magalhães Pinto- Carvalho Pinto- Franco Montoro
-Orlando Zal11Caner - Leoonl Mendon!(a - Osir<es Teilceira- F1ernando
Corrêa - Italívio Co•elho• - Saldanha Derzl - Acc:!oly Fiaho - Mattos
Leão- otávio Oesário- Oe1so Ramos - Lena.ir Vaxga.s - Dand:el ~r!eger
- Guida Mondin - Tar.so Dutr·a.
O SR, PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 64 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O Sr. 1.0 -Siecret.ário procederá a leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO SENHOR PRESIDEíNT!E DA R.EPúBLroA.
De agradecimento de comunicação referente à escolha d·e nome indicado para
cargo cujo provimento depende de prévia autorização do· Senado Flederal:
- N.0 283174 (n.0 449/74, na •o-rigem), de 17 do eoa•rrente, :!'eferente à es•colha do
Sr. Mell!lo Moreira de Mel:o, Ministro da SegWJ.cLa-Class.e, da Carreira de
Diplomata, para exereer a função de Embaixador da. Brasil junto à República
das Flllpinas.

AVISO

-

DO SiR. MINISTRO OHEFE DO GABINE'I1E CINIL DA
PRESID<l!lNCIA DA REP'ú'BLliCIA
N.0 82-SAP/74, de 17 de setembro, encaminhando cópia das informações pres-

tadas, pelo Ministério da Saúde, sobre o Projeto de Lei do Senado n.o 33, de

1972, de autoria. do Senhor Senador Franco Montor.o, que destina parte da re-

- 113ceita 'da Loteria Esportiva às Santas Casas de Misericórdia, alterando o Decreto-Lei n. 0 594, de 27 de maio de 1969.

PARECER
PA:M:OER N,0 433, DE 19.74
Da Comissão de Red~ão, apresentado a redação final do Projeto de
Lei do SeDiado n,0 63, de 1973 (n.O 1.404-B/73, na Câmara dos Deputados.)
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a l.'edação final do Projeto de Lei do Senado n. 0 63,
de 1973 (n.0 1.404-B/73, na Câmara dos Deputados), que altera o art. 14 da Lei
n.0 5 .108, de 21 de setembro de 1966 - Código Nacional de Trânsito.
Sala das comissões, em 17 de setembro de 1974. - Oarlos Lindenberg, Presidente - José Lindoso, Relator - Cattete Pinheiro - Wilson Gonçalves.
ANEXO AO P.Am:CER N.0 433, DE 1974
Redação final do Projeto de Lei do Senado n.0 63, de 1973 (n.0 1.404-B/
73, na Câmara dos Deputados), que altera o art. 14 da Lei n.0 5.108, de
21 de setembro de 1966 - Códig~o Nacional de Trânsito.
O Oongresso Naclional decreta:
Art. 1.0 -O art. 14 da Lei n. 0 5.108, de 21 doe setembro de 1966 - Código
Nacional de Trâalsito -passa a vigorar com o acréscimo do seguinte item:
"Art. 14. . ............................................................. .
IX - disciplinar a colocaçã,o de ondulações transvez:sa!s no sentido da
circulação dos veículos, em vias de trânsito local, bem como nas proximidades de esco:as ou outras estabe1ecimentos que ministrem ins~rução
de 1.0 e 2.0 graus, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de
Trânsito."
Art. 2.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRES·IDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai a publicação.
Pa.ssa-se à

ORDEM DO DIA
•D!scll$são, em turno ún!co, do Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça sobre a Mensagem n.o 263, de 1974 (n.O 413, de 1974, na o·rigem),
pela qual o Senhor Presidente .da República subme!le ao Senado a ilscolha
do Majoii.'-Brigadeiro Faber Clntra para exercer o cargo de Minis•ro do
·Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente do falecimento do Ministro
'IIenente-Brigadeiro Armando Perdigão.
A matéria CIOnsta.nte da Ordem do Dia, nos term<~s da alinea h do art. 405
do Regimento Inte•mo, deve ser apreciada em Sessão Secreta.
Solicito dos Srs. funcionários as providências necessárias a fim de ser mantido o preceito regimenta.!.
(A Sessão toma-se secreta às 18 horas e 35 minutos e volta a ser pública às 18 horas e 42 minutos.)

O S.R. PRESJ!DENTE (Paulo Torres) -Nada mais havendo que ,t;ratar, vou
enoorrar a pr-e.sente S•essã.o, designando para a O~;dlnária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
1

D1.scussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 77, de 1974
(n. 0 1.938-C/74, da Casa de origem), de Iniciativa do Senhor Presidente daRe-

- 114pública, que dá nova redação ao art. 49, e seus parágrafos, e ao item 7. 0 do art. 55
da Lei n.0 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os reg~stros públicos
e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n.0 414, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, favorável com a Emenda n.o 1-CCJ que apresenta.
2

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 91, de 1974
(n.o 1.960-B/74, na ca.sa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRepública, que es;ende a jurisdição da Junta de Conc1!1ação e Julgamento de São
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, ao Município de Rio Bonito, tendo
PARECER FAIVOMVEL, sob n.0 408, de 1974, da Comissão:
- de Legislação Social.
3

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 89, de 1973, de
autoria do Sr. Senador Cattete Pinheiro, que altera e acrescenta dispositivos ao
Decreto-Lei n.o 3.689, de 3 de outubro de 1941- Código do Processo Penal, tendo
PARECER, sob n.0 345, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, favorável, nos termos do Substitutivo que oferece.
4
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 141, de 1973,
de autoria do Sr. Senador Italivio Coelho, que dispõe sobre a extensão do saláriofamilla ao trabalhador rural, tendo

PARECERES, sob n.es 141 e 142, de 1974, da.s Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridlcldade; e
- de Legislação Social, favorável.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 45 minutos.!

158.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
·
em 18 de setembro de 1974
PRESID:l!:NCIA DOS SRS. PAlJLO TORRES E AUGUSTO FRANCO

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José Llndoso - José Esteves
- cattete Pinheiro - Jarba.s Passarinho - Renato Franco - Alexandre
Costa - José Sarney - Fausto Cartela-Branco - Petrônio Portella Helvidio Nunes - Virgílio Távora - Wilson Gonçalves - Dlnarte Mariz
- Luis de Barros - Domício Gondlm - Milton Cabral - Ruy Carneiro João Cleofas - Wilson Campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante Augusto Franco - Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio .Fernandes- Heitor Dias- Ruy Santos- Carlos Lindenberg- Eurico Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos
Torres- Benjamim Farah- Dan~on Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Capanema -José Augusto - Franco Montara - Leoni Mendonça Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi
- Accioly Filho- Otávio Cesário - Lenoir Vargas- Daniel Krieger:....;
Guida Mondin - Tarso Dutra.
, .
O SR. PRESIIIDEN'fE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 52 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta. a
Sessão.
O Sr. 1.o-secretário vai proceder à leitura do Expediente.
É

lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA .
De agradecimento de comunicação referente à escolha de nome indicado· para

·

cargo cujo provimento depende de prévia autorização do Senado Federal: ·

-

N.0 284/74 (n. 0 450/74, na origem), de 17 do corrente, referente à escolha do

Senhor Jorge D'Escragnolle Taunay, Embaixador do Brasil junto à República do
Libano, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto
·
ao Reino Haxemita da Jordânia.
Submetendo à apreciação do Senado nome para cargo cujo provimento depende
·
de sua prévia aquiescência

MENSAGEM
N.0 285, de 1974
(N.• 451/74, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 42 (item ni> da Constituição, tenho a honra de
submeter à uprovaçõ.o de Vossas Excelências a escolha que desejo fazer do

- 116senhor Miguel Alvaro Ozório de Almeida, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Comunidade da Austrãlia, nos termos do art. 21 do Decreto n.0 71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador Miguel Alvaro Ozório de Almeida, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa
informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 18 de setembro de 1974. - Ernesto Geisel.
CURRICULUM VITAE DO
EMBAIXADOR MIGUEL
ALVARO OZORIO DE
ALMEIDA
Nascido no Rio de Janeiro, Guanabara, 9 de outubro de 1916. Bacharel em
Direito pela Faculdade Nacional de Direito, da Universidade do Brasil.
- Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1942.
- A disposição da Comissão Técnica Brasileiro-Americana, 1942.
- A disposição da Coordenação de Mobilização Económica, 1942 a 1943.
- Membro da Comissão de Consolidação das Instruções de Serviço, 1944.
- Terceiro-Secretãrio da Embaixada em Buenos Aires, provisoriamente, 1944
a 1945.
- Vice..cônsul em Miami, 1945.
- Promovido a Cônsul de Segunda-Classe, por merecimento, 1945.
- Cônsul-Adjunto em Miami, 1945 a 1947.
- Encarregado do Consulado em Miami, 1946.
- Segundo-Secretãrio da Missão do Brasil junto à Organização das Nações Unidas !ONU), 1947 a 1951.
-Encarregado da Missão do Brasil junto à ONU, 1948.
- Membro da Delegação do Brasil às VI e VIII Sessões do Conselho Económico
e Social das Nações Unidas (ECOSOC), La.k:e Sucess, 1948 e 1949.
- Membro da Delegação do Brasil à II Sessão da Comissão Econômica para a
América Latina !CEPAL), Havana, 1949. ·
-Membro da Delegação do Brasil às IX e XI Sessões do ECOSOC, Genebra, 1949
e 1950.
- Membro da Delegação do Brasil à II Parte da III Assembléia Geral Ordinâria
das Nações Unidas, Lake Sucess, 1949.
- Membro da Delegação do Brasil às :W e V Sessões da Assembléia Geral da
ONU, Nova Iorque, 1949 e 1950.
-Membro da Delegação do Brasil à Sessão Extraord!nãria do Conselho Interamericano Econômico e Social (CIESl, Washington, 1950.
-Membro da Delegação do Brasil à IV Reunião da CEPAL, México, 1951.
- A disposição do Gabinete do Ministro de Estado, 1951.
- Delegado do Brasil à VII Conferência Geral da UNESCO, Paris, 1952.
-Membro da Delegação do Brasil ao V Periodo de Sessões da CEPAL, 1953.
- Chefe do Setor de Politica Monetãria e Fiscal do Departamento Económico, 1953.
-Delegado do Brasil no Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura
!IBECC), 1953,

-117- Delegado do BrW!il à VIII Reunião das Partes Contratantes do Acordo Geral
sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, (GA'IT), Genebra, 1953.
- Membro da Comissão Assessora da Seção Técnico-Pedagógica do Instituto RioBranco, 1953.
- Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1953.
- Membro da Comissão incumbida de estudar o programa da X Conferência Interamericana, 1954.
- Assessor-Suplente da Reunião dos Chefes de Missão dos Pa!ses-Membros da
Organização dos Estados Americanos (OEA), 1954.
- Membro da Delegação do Brasil à X Conferência Interamericana, Caracas, 1954.
- Primeiro-Secretário da Embaixada em Londres, 1954 a 1956.
- Primeiro-Secretário da Missão junto à ONU, 1956 a 1957.
- Membro da Delegação do Brasil à XII e XXV Se•ssões do ECOSOC, Genebra,
e Nova Iorque, 1956 e 1958.
- Membro da Delegação do Brasil à Conferência da ONU para a criação da
Agência Internacional de Energia Atômica (A!EA), Nova Iorque, 1956.
- Membro da Delegação do Brasil às XI e XII Sessões da Assembléia Geral da
ONU, Nova Iorque, 1956 e 1957.
-Cônsul-Adjunto em Nova Iorque, 1957.
- Representante do Fundo Internacional de socorro à Infância (F!SI), na
Reunião do Comitê Conjunto sobre Saúde da Organização Mundial de Saúde
(OMS), Paris, 1957.
- Primeiro S·ecretârio da Embaixada em Washington, 1957 a 1958.
- Membro da DeLegação do Brasil às Reuniões do "Comitê dos 21" da OEA,
Washington, 1958 e 1959.
- A disposição do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico (BNDEl,
1959.
- Secretário Executivo da Comissão de Coordenação da Política Econômica
Exterior, 1960.
- Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 1960.
- Chefe da Representação do Brasil à XXVI Conferência Geral da Federação
Internacional de Documentação, Rio de Janeiro, 1960.
- Membro da Comissão elaboradora das instituições para a Delegação do Brasil
à Reunião da Comissão Especial de Conselho da OEA, 1960.
- Delegado do Brasil ao m Período de Sessões da Comissão Especial de Formulação de Novas Medidas <le Cooperação Económica (Comitê dos 21), Bogotá,
1960.
..- Representante do Ministério das Relações Exteriores na comissão Organizadora do Banco de Exportação, 1960.
- Representante do Brasil na Reunião do Comitê para o Desenvolvimento
Industrial do ECOSOC, Nova Iorque, 1961.
- Coordenador da Assessoria Técnica da Presidência, 1961.
- Delegado do Brasil ao TI Período de Sessões e à lli Reunião <lo Comitê de
Comércio da CEPAL, Santiago, 19&1.
- Ministro-Conselheiro da Embaixada em Washington, 1961 a 1963.
- Delegado do Brasil à TI Sessão do Comitê do Desenvolvimento Industrial. do
ECOSOC, Nova Iorque, 1962.

- 118-.Delegado, substituto, do Brasil à XVII Se.Ssão da Assembléia Geral do. ONU,
Nova Iorque, 1962.
- Encarregado de Negócios em Washington·, 1962.
- Delegado do Brasil no Comitê Preparatório da Conferência Internacional de
comércio e Desenvolvimento, 1963.
- Membro· da · Delegação do Brasil à II Sessão do Comitê Preparatório da
Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento CUNCTAD),
, Genebra, 1963.
- Mlnistro-Ccnselheir;o d•a Embalxacra •em Mc.s.cou, 1963 a 1965.
- Encarregado de Negócios em Moscou, 1963 e 1964.
- Cônsul-Geral em Hong-Kong, 1967, a 1969.
- Assessor Especial do Ministro de Estado, 1969 a 1973.
- Membro da Delegação do Bras!l à Reunião da Comissão Especial d·e Coordenação Latino-Americana (CECLAl, Vlnã del Mar, 1969.
·
- Promovido a Ministro de Primeira Class•e,. por merecimento, 1969.
:_ Membro da Delegação do Brasil à Conferência Diplomática Negociadora do
Tratado de Cooperação e Patentes, Washington, 1970.
.
- Coordenador do Grupo de Trabalho encarregado do Projeto 1 (Estudo Global
da Informação do Itamaraty) e do Projeto 6 (Melhor Utilização das Potencialidades Econômicas do Bras!l no Mercado Mundial), 1971 · a 1972.
- Subchefe da Delegação do Brasil à Conferência das Nações Unidas sabre o
Meio Ambiente, Estocolmo, 1972.
- Delegado do Brasil à XXVII Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas,
·
Nova Iorque, 1972.
- Chefe da De'egação do Brasil ao XV Período d·e Sessões da Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina CCEPAL), Quito, 1973.
- Chefe da De1egação do Brasil à XVII Sessão da Comissão de População do
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, Genebra, 1973.
- Chefe da Delegação do Bras!l à Conferência Diplomática sobre Propriedade
Industrial, Viena, 1973.
- Chefe da Delegação do Brasil à III sessão Especial da Comissão de População
do Conselho Econômico e social das Nações Unidas, Nova Iorque, 1974.
·
- Chefe da Delegação do Brasil à Reunião Latino-Americana Preparatória da
Conferência Mundial de População, São José da Costa Rica, 1974,
O Embaixador Miguel Alvaro Ozório de Almeida, nesta data, encontra-se
no ex:ercíclo das funções de Assessor Especial do Senhor Ministro de Estado.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 13 de setembro de 1974. Octavio Rainho Neves, Chefe da Divisão do Pessoal.

(A Comissão de Relações Exteriores.;

OFíCIOS
DO SR. PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- N. 0 S/28 (n.o 20/74-P/MC, na origem), de 5 do corrente, encaminhando· ao
Senado Federal cópia da petição inicial e do acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos da Representação n, 0 908, do Estado de Mato
Grosso, o qual declarou a inconstitucionalidade da Lel n.o 3.353/73, daquele
Estado;

I
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- N.0 .S/29 (n.o 22174-P/MC, na origem), de 5 do corrente, encaminhando ao
Senado Federal cópia da petição inicial e do acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos da Representação n.0 890, do Estado da Guanabara, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 43 da Lei n. 0 2 .085-A/72,
daquele Estado;
- N. 0 S/30 (n.o 23/74-P/MC, na origem), de 5 do corrente, encaminhando ao
Senado Federal cópias da petição inicial, das notas taquigrâficas e do
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Representação n;0 ·903, do Estado da Guanabara, o qual declarou a lnconstituc!onalldade
de dispo>it!vo da Lei n.O 2 .145, de 24 de novembro de 1972, daquele Estado; e
~ N. 0 S/31 (n.o 24174-P/MC, na origem), de 5 do corrente. encaminhando ao
· Senado Federal cópias da petição inicial, das notas taquigrâficas e do acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federa1 nos autos da Representação n.0 907,
. do Estado de Mato Grosso, o qual declarou a Inconstitucionalidade do inciso
II e dos §§ 1.0 e 2.o do art. 60 da constituição de Mato Grosso na redação
da Emenda. n.o 8, de 1973.

rA
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Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) lidos pelo Sr. 1.0 -Secretârio.
São lidos os seguintes:

1

Sobre a Mesa, projetes que serão

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 111, DE 1974
Regula a constitui9ã.o, orga.ni~ão e funcionamento dos COnselb.cJlf
Municipais de Educação e dá outras providênciu.
.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O.s Municípios com mais de c!nqüenta mil habitantes poderão
organizar Conse·lhos Municipais de Educação, aos quais os Conselhos Estaduais
de Educação poderão delegar atribuições, nos termos do art. 71 da Lei n.0 5.692,
de 11 d.e agooto de 1971, que fixou as Diretrizes e Bases para o Ensino de 1.0 e
2.0 graus.
§ 1.0 - O.s Conselhos Municipais de Educação serão compostos de ~~rês a nove
conselheiros, conforme as necessidades locais.
§ 2.0 - Os Consellhos Munlc!:p.a.!s d·e Educação serã.o criados pelos Mun!cípios
que assim o entenderem, mediante aprovação da respectiva Lei Municipal, segundo as p.ecullarldades locais (,Constituição Federa;l, art. 14, p.arâgrafo único).
§ 3.0

O.s membros dos Co·nselhos Municlpa!s de Educação serão denominados conselheiros.

. Art. 2.0 - os conselheiros serão eJ.oeitos, por oca.siãio das eleições p!llra ·a
Oamara. Municipal, por voto direto e secreto.
Art. 3.0

A eleição dos con.s.elheiros nã;o obedecerá a critério partidário,
devendo cada candidato promover o seu próprio reg.!stro perante a Jus+iça EJ.oeitoral, conforme instruções a serem oportunamente ballmdas pelo Tribunal Superior
Eleitoral.
§ 1.0 - O mandato do eonseüheiro será igua.l ao do vereadoJ.", permitida. a.
reeleição.
§ 2. 0 - Considerar-.se-ão eleitos os ·que obtiverem maior votação até o respectivo número de vagas; os não eleitos serão considerados suplentes e poderão
ser convocados em caso de morte, renúncia ou licença dos efet!vos, obed.ei:ida.
a ordem decrescente de votos recebidos.

§ 3.0 - Em apur.açãJo dos votos e diplomaçã.o dos elieitos, observar-se-oo, no
que for apllc·á.vel, as disposições da legislação elciltoJ."al.
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ter reputação illbada;
b) ser maior de dezoito anos;
c) ser -eleitor;
d) possuir, pe:o menos, o curso secundário.
Art. s.o - O .exercício d·o cargo de conselheiro não é remunerado, mas considerado serviço público relevante, sendo reconhecido ao seu titular os segu!n·tes
direitos:
a.) é inviolável, no exercício d•e suas funções, por suas opiniões, palavras e
votos, salvo no.s casos de injúria, difamacãJo ou calúnla,'ou n1os previstos na Lei
de Segurança Nac!onal (Constituição Federal, a.rt. 32);
b) durante o exercício de suas funções, não poderão ser p!1esos, a não ser
em flagrante de crime inafiançável; em caso de prisão, ser-lhe-ão assegurados
os privilégios constantes do art. 295 do Código de Processo Penal (Decreto-Lei
n.o 3.689, cli~ 3 de outubro de 1941);
c) ao conselheiro funcionário é asse.gurado o direito à percepçálo. integral de
seus vencim-entos todas as vezes que faltar ao .\lervlço para satisfazer os encargos
de suas funções;
·
d) o mesmo direito é asseguradG ao conselheiro que •trabalhar SIOb o regime da
C.onsollda.cão das Leis do Trabalho·. não podendo o empregador desc,ontar suas
faltas quándo decorrentes do eXIercíciG da função;
e) nos concursos públicos a que se submeterem, bem como nas concorrências
públicas, terão pref.erência, se se colocarem em igualdade de condições com
outl'ID.S candidatos.
Art. s.o - Os conselheiros eleitos reunir-se-ão, pela primeira vez, no primeiro
dia do mandato, a fim eLe 1eleger.em o Presidente e o Secretário.
Parágral.o único - Eleitos o Presidente e o Secretár!G, o Oonselho Municipal
de Educ.ação tratará imedia•.amente da .elaboração do seu Regimento Interno.
Art. 7.o - Além das atribuiçõ1es qu.e lh·es forem delegadas pelios Conselhos
Estaduais eLe Educação, nos termos do art. 71 da Lei n.0 5.&92, de 11 de agosto
de 1·971, terão os Conselhos Municipais de Educação as seguintes atribuições:
a.)

a) acompanhar e fiscalizar o desempenho dos
existentes no Municíplio;

estabe~ecimentos

eLe ens1no

b) estudar as deficiências e falhas porventura ·exlsten•es e apurar e apontar
as suas causas às .auoorida.dJes competentes;

c) .ao final de c~da exercício financeiro, ap11esentar r.elatório aos Conselhos
Estaduais de Educaçao sobl'e os trabalhos desenvolvidos no decorrer do respeetdvo
ano;

d) emitir parecer fundamentado sobre os ·recursos necessários ao bom desempenho do ensino no ano subseqüente;
e) promover •campanhas ed"Ucatlvas no sentido de integrar as ·comunidades
locais na solução dos problemas <lo ensino, ·espedalmente do primeiro. e segundo
graus;
f) sugerir aos .es•abelecimentos de ensino a adoção de providências no sen,tldo
de .aprimorar os cursos, .adotar modernas ·técnicas educacionais e• elevar o niv.el
cultural dos educandos;

· g) apresentar anualmente à Comissão d.e FiScalização Financeira. e Tomada
de Contas da Câmara dos Deputados relatório circunstanciado sobre a utll!zação
de subwnções fe<Lerals conc·edidas aos estaboelecim~mtos de ensino eXistentes nos
Municípios;
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conclusivo, à apreciação da autoridade competente para as providências respectivas:
i) tiscalizar e exigir a observância do disposto nos a;rtigos 176 e 178 da Co.nstituição Federal, promovendo todas as med!das necessárias ao seu rigoroso cumprimento;
j) opinar, junto a cada estabelecimento d·e ensino, a respeito da concessão
de bolsas de estudo, a fim de assegurar o exato cumprimento da respectiva legislação ..
Art. 8,0 - Os poderes públicos, ao conceder·em subvenções a estabelecimentos
de ensino,· darão prioridade àqueles que tiverem obtido par.ecer ·favorável dos
Conselhos Mtm.:cipals de Educaçãio.
Art. 9,0 - Mediante indicação dos Conse1ho.s Municipais de Educação, o
Governo Federal dará em comodato aos respetivos -Municípios os própr!Jos f,ederals
neles existentes e que não estejam sendo utilizados, a fim de neles se instlarem
estabelecimentos escolares.
Art. 10 - Par.a melhor desempenho de suas funções. os Co.nselhos Municipais
de \Educação poderão r>eceber subvenções do Governo Federal, independente de
·registro no Conselho iNaci,onal do S.ervl~o Social.
Art. 11 - Esta lei entrará em vigor na data de .sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Justificação
"Pode afirmar-se que o crescimento económico depende, em primeiro
lugar, do progresso social. Por Isso, a educação de base é o primeiro
objetivo dum plano de desenvolvimento. A fome de Instrução não é
menos deprimente do que a fome de alimentos" (Paulo VI, na encíclica
"Populorum Progresslo").
Quando ainda exercíamos o mandato de Deputado Federal, tivemos oportunldad~ de apresentar à Câmara o Projeto que tomou o n. 0 2.277. de 1970, que
Instituía os Conselhos Educacionais de Atuação. Municipal - CEDAMs, com
objetivos bastante semelhantes aos desta proposição.
Evidentemente, o fim da Legislatura e a nossa eleição para o Senado interromperam a tramitação da proposição primitiva.
Alguns fatos, então, ocorreram que modificaram a situação existente em
1970. Isto determinou igualmente a alteração do plano original do projeto.
Dentre esses fatos, cumpre salientar o advento da Lei n.0 5.692, de U de
agosto de 1971, cujo artigo 71 determinou:
"Art. 71 - Os conselhos Estaduais de Educação poderão delegar
parte de suas atribuições a Conselhos de Educação que se organizem
nos Municípios onde haja condições para tanto."

Esse diploma legal -Lei n. 0 5.692/71 - como todos sabem, foi de iniciativa
governamental e se inspirou evidentemente no art. 177 da Constituição Federal,
que descentralizou o ensino no Brasil, ao determinar que "os Estados e o Distrito
Federal organizarão os seus sistemas de ensino", naturalmente obedecendo
àqueles princípios que a própria Lei Maior estatulu para a legislação do ensino
<art. 176 e seus parágrafos).
Há, ainda, outro dispositivo constitucional que marca bastante o caráter
municipalista do sistema vigorante. ll: o parágrafo único do art. 14 da Lei, que
admite certa variação no tipo de organização municipal, segundo "as peculiaridades locais". Trata-se de dispositivo destinado a ter grand·e repercussão na
vida municipal braslleira, mas que, até agora, parece, passou desapercebido.
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Câmara Municipal, órgão legislativo).
É o contrário do que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o arraigado sentimento de auto-determinação das comunidades . locais fez com que . :::.
orgamização municipal não obed.e,cesse a pa.drões pred:et.ermi~adllls pela Constituição ou leis federais. Essas comunidades se organizaram por si mesmas.
Os cidadãos se reuniram, ciosos da sua liberdade e de seu poder de selfgi)Vernment e instituíram o;; mais variados sistemas de administraçã.o municipal. Lá, nos Estados Unidos, encontramos comunidad·es que ainda praticam
a democracia direta, com o povo nas praça.s públicas aprova_ndo as l-eis; encon7
tramos governos municipais colegiados; podemos achar sistemas em que ha
um prefeito (mayor) e a Câmara Municipal, etc. Uma caracteristica da administraçã{} municipal americana do norte é que lá existe o administrador profissional, um funcionário normalmente da confianca do Mayor, ou da Câmara,
diplomado em administração municipal, a quem se· delega a função propriamente
administrativa das cidades.
Isto não pôde ocorrer ainda no Brasil, porque ainda são escassas entre nós
as E~co'as de Administração. Ainda não existem estab-elecimentos que formem,
especificamente, o· tipo do profissional correspond-ente ao administrador municipal dos Estados Unidos.
Entretanto, a Constltuicão de 1969, fugindo à tradição d·o nosso direito
público, qu·anto a um padrão único de governo das nossas comunas, deu um
passo, embora tímido, no sentido de possib!litar maior autonomia e liberdade às
comunidades brasneiras, quando, no parágrafo único do art. 14, admitiu a.
variabilldade da organização municipal, segundo as peculiaTidades locais.
Este projeto se aproveita dessa. faculdade outorgada pela. C.onstituição e do
disposto no art. 71 da Lei n.0 5.692. de 1971. oriunda de Mensagem Governamental
-- e que, portanto, refl.ete a orientação do Governo Federal - para regular a
constituição dos Conselhos Municipais de Educação.
Antes de mais nada nossa proposição adota ·a terminologia da Lei n.o 5:692.
Por isso, o nome atribuído à entidade que se vai criar é de Conselho Municipal
de Educação, à semelhança dos Conselhos Estaduais de Educação e do Conselho
Nacional de Educação.
Evidentemente, não poderíamos remunerar os serviços que os futuros conselheiros irão prestar às respectivas comunidades, aliás, da maior r.elevância.
Antes de mais nada, o projeto adota a filosofia de procurar integrar a
comunidade na solução dos s·eus próprios problemas educacionais, fugindo à
falha rotina até agora seguida: os municípios ficam à espera ·de que o Poder
Central, ou Estadual, resolva todos os problemas das comunidades, em completa
apatia, como se o pat-ernalismo estatal, tão arraigado à alma brasileira, pudesse
operar tais ml!agres.
A f!Iosofla do proj·eto é justamente a oposta: procura consclentizar os municipios, revigorar-lhes o sentimento da própria responsabilidade na solução do
problema fundamental, que é o da educação. Por isso mesmo, os conselhos
Municipais de Educação, se criados, exercerão papel de suma importância junto
às comunidades do interior.
Como o Congresso está impedido de propor medidas que de qualquer forma
aumentem a d·espesa pública (Constituição, art. 57, II), procuramos compensar
a gratuidade das funções de conselheiro, atribuindo-lhe uma série de direitos e
t!tulos, que multo enobrecem n sua função.
Em primeiro lugar, devem ser escolhidos pelo po-vo, através de voto direto
e secreto, juntamente com os Vereadores (arts. 2.0 e 3. 0 ). Isto lhes confere
mandato popular e integra o povo na função que eles vão desempenhar.
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deve satisfazer, para poder registrar sua candidatura: reputação lllbada, ter
mais de 18 anos, ser e)eitor e possuir pelo menos o curso secundário. Assim, o
projeto reserva o cargo para aqueles que disponham de grau de conhecimentos
compatível com a magnitude da função que vão -exercer.
Em terceiro lugar, nossa proposição procura compensar a gratuidade da
função de conselheiro, outorgando-lhe uma série de direitos e prerrogativas:
a) o exercício do cargo é considerado serviço público relevante;
b) o conselheiro é inviolável, no exercício de suas funções, por suas opiniões,
palavras e votos, salvo aqueles casos· em que a própria Constituição restringe a
inviolabllidade dos Deputados e Senadores;
c) o conselheiro não pode ser preso, a não ser em flagrante de crime
inafiançável; e, em· caso de prisão 1ega1mente· determinada. ela deve ser a
especial, reservada às mais altas autoridades;
d) o conselheiro funcionário não perde seus proventos, quando, funcionário
público, tiver de se afastar do cargo para cumprir sua função; o mesmo ocorre
ao conselheiro que trabalha sob o regime da Consolidação d.as Leis do Trabalho;
e) finalmente, nos c·oncursos públicos a que se submeterem e nas concorrências públicas que disputarem, é-lhes assegurado o direito de preferência, em
igualdade de condições com seus concorrentes.
Cremos, assim, ter criado alguns estímulos para que haja candidatos que
se sintam à vontade para disputar tais cargos eletivos, sobretudo entre o professorado, cujo trabalho não teve ainda, em nosso Pais, a compensação que merece.
o art. 7.0 do projeto esta·belece as atribuições dos Conse'hos Municipais de
Educação. Elas são realmente importantes e estão devidamente enumeradas e
especificadas. Seria ocioso repeti-las nesta justificação.
Pela leitura do texto do art. 7. 0 , ver-.se-á que os Conselhos Municipais d·e
Educação terão muito trab~lho a cumprir. E, se eles se conscientizarem verdadeiramente da importância do papel que o projeto lhes atribuiu, poderão realizar
obra meritória nos Municípios.
Estas, as linhas gerais da proposição que ora renovamos, devidamente atuaUzada, e que entregamos ao estudo consciencioso e patriótico de nossos eminentes
Pares, de cujas luzes multo esperamos, a fim de darmos ao Brasil uma lei que
contribua para o seu progresso e desenvolvimento.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1974. - João Calmon.
LEGISLAÇAO CITADA
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Art. 295 - Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da
autoridade competente. quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva:
I - os ministros de Estado;
II - os governadores ou interventores de Estados, ou Territórios, o prefeito
do Distrito F'ederal, seus respectivos secretários e chefes de Policia;
III - os membros do Parlamento Nacional, do Conselho d·e Economia Nacional e das Assembléias Legislativas dos Estados;
IV- os cidadãos inscritos no "Livro de Mérito";
V - os oficiais das Forças Armadas e do Corpo de Bombeiros;
VI - os magistrados;
VII - os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República:
vm - os ministros de confissão religiosa:
IX- os ministros do Tribunal de Contas;

- 124 X - os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado,
salvo quando excluidos da lista por motivo de incapacidade para o exercício
daquela função .
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Art. 14- Lei complementar estabelecerá os requisitos mínimos de popu1ação
e renda pública, bem como a forma de consulta prévia às populações, para a
criação de municípios.
Parágrafo único - A organização municipal, variável segundo as peculiaridades locais, a criação de municípios e a respectiva divisão em distritos dependerão de lei.
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Art. 32 - Os deputados e senadores são invlolávels, no exercício do mandato, por suas opiniões, palavras e votos, salvo nos casos de· injúria, difamação
ou calúnia, ou nos previstos na Lei de Segurança Nacional.
§ 1. 0 - Durante as sessões, e quando para elas se dirigirem ou delas regressarem, os deputados e senadores não pode,rão ser presos, salvo em flagrante de
crime comum ou pertUirbação da ordem pública.
§ 2.0 - Nos crimes comuns, os deputados e senadores serão submetidos a
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
§ 3.0 - A incorporação, às forças armadas, de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de licença da Câmara
respectiva.
§ 4.0 - As prerrogativas processuais dos senadores e deputados, arrolados
como testemunhas, não subsistirão, se deixarem eles de atender, sem justa causa,
no prazo de trinta dias, o convite judicial.
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Art. 176 - A educação, inspirada no !principio da unidade nacional e nos
ideais de liberdade e solidariedade humana, é d~reito de todos e dever do Estado,
e será dada no lar e na escola.
§ 1.0 - O ensino será ministrado nos diferentes .gvaus pelos Podere& Públicos.
§ 2.0 - Respeitadas as disposições legais, o ensino é livre à iniciativa particular, a qual merecerá o amparo técnico e financeiro dos Poderes Públicos,
inclusive mediante 'bolsas de estudos.
§ 3.0 - A legislação do ensino adotará os seguintes prlnciipios e normas:
I - o ensino primárto somente será ministrado na lingua nacional;
II - o ensino primário é obrigatório pata todos, dos sete aos quatorze
anos, e gratuito nos estabelecimentos oficiais;
III - o ensino público se·rá Igualmente gratuito pa,ra quantos, no nível
médio e no superior, demonstrarem efetlvo aproveitamento e provarem falta ou
Insuficiência de recursos;
IV - o Pod·er Público substltul,rá, gradativamente, o regime de gratuldade
no ensino médio e no superior ipelo sistema de concessão de ·bolsas de estudos,
mediante restituição, que a lei regulará;
,V - o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá d~sclplina dos
horarlos normais das escolas oficiais de grau primário ,e médio;
VI - ·O provimento dos oorgos Iniciais e finais das carreiras do magistério
de grruu médio e superior dependerá, sempre, de prova de habilitação, que consistirá em concurso público de provas e títulos, quando se watar de ensino
oficial; e
VII - a liberdaide de comunicação de conhecimentos no exercício do magistério, ressalvado o disposto no artigo 154.
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Art. 177 - Os Estados e o Distrito Federal organizarão os seus sistemas de
ensino, e a União, os dos Territórios, assim como o sistema federal, que terã.
carMer SUipletivo e ,se estende,rá a todo o País, nos estrl.tos limites das deficiêndas
locais.
§ 1.0 - A União prestará assistência técnica e financeira aos Estados e ao
Distrito Federal para desenvolvimento dos seus sistemas de ensino.
§ 2.0 - Cada sistem-a de ensino terá, obrlgator!am.ente, serviços de assistência educacional, que assegurem aos alunos necessitados condições de eficiência
escolar.
Art. 178'- As empresas com&ciais, industriais e agrícolas são obrigadas a
manter o ensino prl:márlo gratuito de seus empregados e o ensino dos filhk:ls
destes, entre os sete e os quatorze anos, ou a concorre,r para aquele fim, mediante contribuição do salálrio-educação, na forma que a lei estabelecer.
Parágrafo único - As empresas comerciais e industriais são ainda obrigadas
a assegur~~;r, em cooperação, condições de aprendizagem aos seus traba1hadores
menores e a promover o preparo de seu pessoal qualificado .
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(As Comtssões de .Constituição e Justiça, de Educação e Cultura
de Finanças.)

e

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 112, de 1974

I

Altera a. redação do a.rt. 663, da Consolidação das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - o caput do art. 663 da consolidação das Leis do Tr111balho, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 663 - A investidura dos Vogais das Juntas e seus suplentes é de
3 (três) anos, permitida a recondução por somente uma vez, podendo,
entretanto, ser dispensado, a pedido, aquele que tiver servido durante
metade desse tempo, sem interrupção.
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Art. 2.0
Art. 3.0

"

Esta lei entrwrá em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contráirio.
Justificação
Este projeto de lei, consubstanciando sugestão do Sindicato do comércio
Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado da Para~ba, justifica-se pelo
simples fato de a legislação trabalhista ser omissa quanto ao estabelecimento
de proibição de contínuas reconduções dos Vogais de Juntas, tanto dos que
representam os empregadores, quando dos que são indicados pelos empregados.
li: uma necessidade realmente !ndesprezável, quer quanto ao aspecto da renovação de valores, quer quanto à equânime distribuição de oportunidades aos
representantes classistas perante referidos Coleg!ados da Justiça do Tr!llbalho.
O que se verifica no momento, dada a mencionada omissão, é que os cargos
de Vogais de Juntas de Conc!liação e Julg~~;mento são preenchidos pe~as mesmas
pessoas, por períodos indefinidos, como se os cargos fossem de provimento efetivo ou vitalício, bastando que os candidatos desfrutem de prestigio político.
As a.utorl:dades competentes certamente não atentaram. para os malefícios
dessa prã.tica tão em voga, talvez à falta de quem a d,enunciasse ou a.presentasse
a medida legal capaz de evitá-la.
O nosso projeto, alterllindo a redação do art. 663, da Consolidação das Leis
do Trabalho, que cuida da investidura dos Vogais de Junta,s, de,termlna que a
recondução destes e seus respectivos suplentes somente será possível por uma
vez, o que nos parece justo.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1974. - Nelson Carneil'o.
-
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DECRETO-LEI N.0 5.452, DE 1.o DE MAIO DE 1943

(Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho)
o • • • • • • o •• o o • • • • • • • • o •• o • o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •• o o • • • • • • • • o ••• o • • • • • • • • • • • • o •

Art. 663 - A investidura dos Vogais das Juntas e seus suplentes é de 3 (três)
anos, podendo, entretanto, ser dispensado, a ped~d.o, aquele que tiver servido,
sem Interrupção, durante metade desse período.
§ 1.0 - Na hipótese da dispensa do Vogal a que alude este artigo, assim
como nos casos de impedimento, morte ou renúncia, sua substituição fa.r-se-á
pelo suplente, mediante convocação do Presidente da Junta.
§ 2. 0 - Na falta do supl>ente, por impedimento, morte ou renúncia, serão
designados novo Vogal e o respectivo suplente, dentre os nomes constantes das
listas a que se refere o !IJl't. 662, servindo os designados até o fim do período.
o o •••• o ••• o •••••• o o •• o o • o • • • • • • • • o ••••••• o •• o •• o ••••• o ••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(As Comissões de Constitttição e Justiça e de Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -os projetas serão publicados e reme•
·
tidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, Ofício que será lido pelo .Sr. 1.0 -Secret:í.rio.
É lido o seguinte:
OFíCIO

Brasília, 13 de setembro de 1974.
Ex.mo Sr. Senador Pa·ulo Torres,
DD. Presidente do Senado Federal:
Comunico a V. Ex." que a Comissão de Educação e Cultura, que tenho a
honra de presidir, aproveitando o ensejo do quarto aniversário do MOBRAL,
emitiu hoje um voto de louvor a essa importante fundação .pública, integrante
do Ministério da Educação e Cultura. o voto, justifcado pelo eminente Senador
Helvidio Nunes, consta do texto devidamente assinado pelos Senadores presentes.
Receba os protestos do meu elevado apreço e cordial estima. - Gustavo
Capanema.
. O "D~a Internacional da Alfabetização", que ~eu a oibo do col'!rente
mês, tem pru-a esta Comissão signifioado todo especial, pohs comc~d~ com o
qua1·to aniversário do Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL.
Tmtam.do-se de efeméride: qoo merece .todo o MISSO apLauso e simpart:.i,a., quero
nesta opor.tunidade, e desde logo, destac:a.r o MOBRAL como forma de mobilização
do eêforç:o cole:tivo.
Pouco impo;r,ta saber, pelo academismo das restrições qUJe lhe f:B2Jem, "s:e ViaJe
a pena o MOBRAL investir Or$ 237 milhões e 284 mil (orQamento de 1974) p&'a.
ecln.üc!lll' UlllJa geDação que. já nã.o pode·rá d:aa.- grrund:e contribuição :ao, desenvolvimento :n:adonal", ou s:e, ao oontrário, "sell'lla justo, socialmente, imnestir e~tes
l'lecurso.s paTa aumentar a eficiência dos sts:tem.a.s, regulair e a.U.a:betizaa.- toda a
PQPU~ação entre' 7 e 14 :aiOOs dte idade" (Jornal do Brasil, 8-9~74).
Importa, po11ém, o MOBR.AL vito.rtos:o, em qu:e• a :esta.~~istlca não tma.duz pJ.enamente o que represe:tllta. a detevminação da vonrtade: co~etiva, o MOBR.AL cw,jos
números não ccntam to:ila a, história de ~:eu êxito, e· que foi coi!lS1.clelt'adlo pela
UNESCO .como o "mmor movimellllto mu:n.dLal d:e aUabetwaçilio' de adultoo".
O esforço àJes,t1na.do a erradicar O· a~nalfab:eti.smo e a promover a :educaçã.cJ, d:e
booe D!il• Brasil, nrusceu com a d:eSIQlado:ra c:ollll~~~a.taçiW• feita p:elo C~IIliSIO dJe 1940:
55% dJe an;al~rub:e:tDIS, com uma varLaçã.o que i:a ,:1Je, 40•%, na região Sul a 70% na
região N'•o.~àJeste·. At,eDna:do,:cs e doloroLS:o,s números, que gr!:ba.11am peLa inadÚJ.billd·n.cle d:e eficaz e e:nér~oo combat-e ao ~alfabetl.s:m:a.
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Adultos, OOICtrdelllada pelo Deparnamento Nactonal dto .M.lni&tér!o da Educação e
Cultum. Se·~am-.s1e-lhe .a Oampa~lha Naciooal die Erradicação eLo Analf<rubetlsmo,
em 1959, e o Movimer~;to d,e EduClaçãio eLe Ba.s1e, em 1961, tcdas elas oontJamdo com
o mes.t!máv·el apelo dos IIlf.l•Vimentcs lig;a.dos à !g11ej.a, à Impreooa. e 3JOS estu·cLallltes, mas sem log11rurem êxito P'a.lpáVIel, por de·scor~;exão em 1Jermos de .abl,a.ngê!llcla
nacional e em 11a.zão da esoass.ez die V•er·ba.s.
V:ale salientar, entretanto, qu.e. a pr.e:exlstência desses diver~Sos or~srnos
e a. notável presenÇ<a. da. UiNESOO permitwam a1> iP,aí.s., no, .a,; VI011e'c'er da década
de 70, o SUII'gimento dO Movimento Brasileiro óe EducaçãJO, l1e;piJeSentmcLo uma.
nov,a. orl:m.tação na polLt!ca do Govemo e oe:n'll'!lllizaru:lo as at!v!,dJa.cLe& do· MEC
ne&se seto•r.
Or!stalizou-se, então, a dlretriz f,unciJa& oo pmcipio. de que mais próprio
Sl&.ila falar de .socl:ooa.des an.alfoa.be,ta.s lilo que eLe a.nalf,a.betos, Vlez que acimJ!L da.
icLelllit!Jfiooção do· iletrado cumpre buscar e :remoV1er as caus1a,s dia ,ana:lfíabetlsmiO.
Dentro diessa. orientação, o MOBRAL fo~ mais longe. Apó.s a.ti!llg!r o a.Pl1ec!ável
número de seis milhões 'e me~o de llllf.abet!zados, voltou-ISie pa11a ,a, complementação
de prog11amas de pós-.a~:I1abet~ão, obj<etivancLo um pe~rma:nente e CO!lltínuo processo de clJes;enV101vimento mdiv:dua.l. Assim, satils!azei!lJcLo à.s •exigências da pe~rro
n:alicLa.de de cad'a um e da mcleda.de em que se 1n1legr.a, este proces&o pemnitlrá
o .a1ar~amento :elo horizonte cultu~a.l. mercê de um cLespe!itlar da CO!lliScifulcl:a. crítica, qUJe l€VIa o he>mem .a.o conhecime-nto· de stlas potenda.lic:La.c:Les.
Aliás, seu HUSitrie Secretário-Execut'.vo, Prof. Arlind',o l.iopes Cor.rê,a, fa.13Jr!Jdo
oo Prog11:una de Atlvidades Cultura,!:s, salieniou que o MOBRM. "obj,e·tlv.a a fOTmação do homem mte~al· ·de modo a propiciar-lhe a participação - como. a~ente
e brenefLcLá.rlio - mais intensa no pit'oceSJS,o de me:Jwcr:!,a da qualicLacLe de v~dia oo
Paírs. Esse obj,etivo conCll1etiza-.~~e com o .atendimento às oama.cLas m3Jis, de&prtv!legta.clias da1s populaçõ:es, de mo.cLo que o MOBRAL é também um !.ns:trumento impoota!lltíssirno dru 'PO<lítioa d·s democratização .dJe op•or.~~untcliads:s dio Govemo Rlevoluc!onário".
C1all'O que .se lhe f1azem ·cr~t!cas. EvLdente que: ·exLs11lem e•rr:os ,a, co:rrig:ia'. O iP.rof.
Má.rJ.o He,n;r.ique S!mcmsen, um dos sems f.UIIldadores, afir!IliOu qUJe "uma opemção
que pmcLs:a. •eni\re.ntar duas import.antes p11eocupaçõe:s - a da. viabmcliade logística
e a •clio.S custos unitários reduzidos -.tem qUJe ,aoeita.r uma. séru.e ,dJe imp.edeições".
Nmguém •nega ao MOBRAL, todavia, o extraordinár.!Jo esforço em prol da
democl1a.•.!2lação dia cultura, d•a dinamização .dJa cria.tiv!daide e intercâmbio cul,tura.l,
da ~a.lorlzação do homem. Dai porque· a UN~ESOO já o qUJaliftco'u de "ma.rco do
esforço 1!li~_,ame,rica.no em favor da educação 'e do dElSle!IlvolvimentJo".
Senhor Presic:Le•nte, oo instante em que o GO•Vle:mo :.ança o II iP1SJM iNía.c!onal
de D'eseillvolvl:mento, opor.tuno se toma exaltar a Qbl1a diesemp,enhaJda pelo
MOBRAL, na cer!Je21a de que o mcremento da p:r~odu•iv!da.de, meta. que aquele
docu:mellJJto de~ende, enCOr!Jtl'a. sua mola. proputsorra t110 ap1rirnorla.melll1lo do homem,
através de seu trabalho oomo· agente· da at!vid·ade •e·conômica.
Em verdia.cLe, não se p.o:c:Le, oo me!ll!os, duv;!d:a.r do va.10J: ,clJa :educa.çãio pm~a. o
desenVIOlvimento do País, ·C·erto q,ue o ap:erf•eiço•amenta. da f·:;~·ç:a d•e trabalho
implica na elevação do potencial produtivo do homem. Daí por que, apesar de
truismo, vale a pena repetir que inexistem investimentos mais reprodutivos do
que a;queles que se verifi·cam na. ál1e•a educacional, eLe ma.ts Pl101ll1la ire'S\posta,
sobretudo, quarndo vo1tados pa.ra a ca.pa.citação profiiSsiona.l.
o MOBRAIL é uma exp.eriênc.!.a brasileira pa.r.a as p,e,culia:r:ldadie~s. bmwlleim..s.
Bem sucedido pela flexibilidac:Le de sua aitua.çã,o, aciona.do por .engr.eltlll!l'eiln burocrática die custo médio, !llpes.ar de crLa.cLo para. o cumprimento de• missão específica,
tudo leVia. .a acred!Lt!ilr que, a.ting!.dia sua. flnalLdad:e primadra.l, o MOBRAL, ao
CIOOlitrá.Tio, será compelido à l1ealiza.çã'o de no.va ta:11e1la, qual ~ej1a a de p·romover
a integração cu:,•;u['al dos ,aJlf.ahet!zados.
E nessa integr,a.ção, que visa a mante:r no adulto. neo-.a1fabe·tiza.d,o• uma forma
dinâmi·c.a de atividade cultural compleme;ntar, ao nível de sua vooação e· pO&Sj.-
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con·duz à promoção pil.'lofiss!onal e soclal.
E1is porque repUJto da maior !mpoN.â,ncla. .sua .rutUJação OOIIIlJ() fat..or de· exeqüibiUdacie •da Le! n.o 5. 692, que fixa:nd'o' dir,etJrizes •e bases pllii•a. O• ensino profl:ssionallzrunte, objet!va p.nopreclonar formação ne•oessárla .oo ~esenvolv!menj;o
das po7encilal!dades do homem como elemento de auto...reaazaçaP, qualllfklaça.o
pana o· tna.ball'JJO e pr.eparo. p.all.'a o oonsdente eXie•rcSc!·o da ctdructan!a.
Por ú1t!mll, latO· e~se•jo da qu:~.rta dat:~. an:.versár:L:t, p·e~o sej•a. COIIlSigiilad\0 um
'v'Oto die louvor ao MOBIML 111a •ata dos .trabalhos desta. Comd&são, que, pior igual,
requedro Stejta dirigido· ao.s seus emlne:nt.es idtea11zadores, funda.dloii.'EI!I e ilncenlt!va.dOIIes - S•enaclioi1.1e.s 'I1a.rso nutra e J'<lil'bas Pa.s&rurinho ,e Mlon!stro Márdo Hienrd.que
Simonsen, assim também aos seus atuais dirigentes, na pessoa do Professor Arlindo Lope~ Gorrêa.
E aJO Sem:ruclio;r Ney Bl1aga, atual '1tu1rur do Milústério dia Edue~ação e• CUltura,
desejo exp11e.ssa.r 1a oonfl:mça de que náJo 51ofrerá solução .de conlt!nu1dladie a obra
qllie o <MOBRAL vem 11ealizando, com os apLausos e os a.gra.decdmfmlllos ~e!t'la!s
oos IJ;rla.sd1eiros. - Gustavo Capanema, PireSddellllte - Helvídio Nunes, Relator
-

Ja.rbas Passarinho- Amon de Mello- Cattete Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O expect:Jente liclio \"a! à publicação.
Sobre 1a mesa, OUcio qu,e s•e•rá Jicio peJo Sr. 1.0 -Se•cre•tário.
É lido o seguinte:
OFíCIO
Brasma. 18 de setembro de 1974
Of. n.o 70/74

A Sua Excelência o Semor Slena.do~ Paulo 'IIorres
DD. PreiSidente do· Cong~resse> Nacional
Sem.hio.r P:residente:
'!lenho .a homa de informar .a Vossa Excelência qu.e o Deputado Jorge. Ferraz
de!Xia de I(Jiar,tlclprur d1a Com!ssáJo Mi~.':a que estudia a Mensa;gem n.0 64174 (C!N),
pa.ssrundo .a ilntegl'á-la. o Deputado Ath!.ê Coucy.
Aproveito o emejo pama renGV·llii a Vossa ExeelêncLa meus pro1leisitos de ElSitima
e oonsidetl13.çáJo. - Laerte Vieira, Líder do MDB.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - será feita a substitud.çãio oomurucada.
Sobre ·a mes1a, RlequerimentG qlle .>1erá lido pelo Sr. l.O-SeCl1etáll'io.
É lido e apr.ovado o s<l.guinte:
REQUERIMENTO N. 0 199, DE 1974
Requ:eremos, ·tendo •em vis·ta o •tlecurso de ma!.s de UJm .a;no de espem, que o
Proje'o ·de Lel do Sei!lia,dJo .n.o 53, de 1972 -cujo estudo foi se>birestacio até a. vma

de .um po.ssiv.el P.roj:eto die Código Civil - retome à su:a ·tnam.itaçáJo no;rmal e,
afinal, sej•a discutido e vo:ta;do pelo P~enárJ.o.
Sala d:as Sessões, em 18 de s.etembro de 1974. - Nelson Ca.rneh·o.
O SR. PRESIDEN'11E (Paulo Torres) - Aprovado o Rlequmimento, o projeto
terá .o. tram1JtaçáJo 'l1eqooridia.
Sobr.e .a mesa, R.eque:l1!mentl01S que !leroo lidos p•elo Sr. 1.0 -Secretárdo.
São l1doo os seg.uintes:
REQUERJMENTO
N.o 200, de 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alinea b, do regimento para
o Projeto de Lei da Câmara n. 0 105, de 1974, que fixa os valores de venc!Inentos

.e gratificações dos cargos e função dos Grupos-At!v!dades e Apolo Jud!c!árlo,
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Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Quarta Região, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 18 de setembro de 1974. - Petrônio Portella.
REQUERIMENTO
N.0 201, de 1974

I

Requeremos · urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento,
para o Projeto de Lei da Câm:ua n. 0 106, de 1S74, c:ue fixa os valores dos níveis
de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região e
dá outras providências.
Sala das Sessões, em 18 de setembro de 1974. - Petrônin Portena.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os Requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia.
·
Esta Presidência comunica ao Plenário que, tendo sido de!erldo, pelo Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Requerimento de retirada do
Projeto de Resolução n.o 6·5, de 1973, de autoria do Sr. Senador José Sarney
e outros, determina, de conformidade com o art. 282 do Regimento Interno, o
arquivamento definitivo da matéria.
O SR. ITAL1VIO COELHO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
comunicação urgente.
O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Italív!o Coelho.
O SR. ITAL1VIO COELHO - Sr. Presidente, solicitei a palavra para uma
breve e importante comunicação: é que em Mato Grosso ocorreu, hoj.e, pela
manhã, um grave acidente av!atório, no qual foram sacrificados os senhores
General Alberto Carlos Mendonça Lima, Comandante da 98 Região Militar; General-de-Brigada Angelo Irulegu! Cunha, Comandante da 4.8 Divisão de Cavalaria; Tenente-Coronel José Hélio Macedo, Comandante da Bas.e Aérea; e outros
valorosos m!l!tares.
O recém-empossado Comandante da s.a Região Militar seguia hoje, pela
manhã, da Cidade de Campo Grande, sede daquela Região, para a fronteira do
Brasil com o Paraguai, a não menos importante Cidade de Ponta Porã, quan!i'"'
um defeito nos motores do "Búfalo" fez com que tentasse retomar à C!dad.::
de Campo Grand·e. Isto, porém, não foi possível, e se deu o grave desastre.
A familla mato-gross·ense e a ·famil!a bras!l·elra estão de luto. Os desaparecidos, homens. dedicados à Segurança Nacional, ao Exército e à Aeronáutica,
já se impunham no convívio mato-grossense como se haviam imposto, sempre,
nas diversas local!dades da Pátria onde serviram, pela dedicação e pela boa
convivência com o melo onde perlustravam.
O Sr. Saldanha Derzi - V. Ex.a dá licença para um aparte?
O SR. ITAL1VIO COELHO - Pois não.
O Sr. Saldanha Derzi - Nobre Senador, lamentavelmente, o grave acidente
que roubou a vida de brilhantes militares brasileiros se deu na minha Cidade
Ponta Porã. A população, neste momento, será tremendamente chocada com
esse desastre, de graves proporções, em que perderam a vida dois Generais do
Exército Brasileiro e o Comandante da Base Aérea de Campo Grande: o General
Mendonça Lima, que no dia 9 próximo passado assumira o comando da 9.n
Região Militar, um dos m!J!tares mais br!lhantes do Exército Nacional; o General Angelo Irulegu!, m!l!tar de primeira ordem, que se impunha pelo s·eu conceito, pela sua linha e pela sua correção, um General multo querido em Mato
Grosso. Morreu, também Tenente-Coron·el Macedo, cearense realmente extra-
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tais os grandes serviços que vinha prestando através da Base Aérea de Campo
Grande. Lam·entamos, profundamente, esse acidente e transmitimos o nosso
pesar, em nome da Cidade de Ponta Porã - e V. Ex." o faz em nome da
Bancada de Mato Grosso - ao Ministro de Exército, pela perda desses dois
brilhantes Generais, ·e ao Ministro da Aeronáutica pela perda, também, do
nosso querido Coronel Macedo.
O Sr. Fernando Corrêa - Permite-me V. Ex.a um aparte?
O SR. ITALiVIO COELHO - Perfeitamente, Senador Fernando Corrêa.
O Sr. Fernando Corrêa. - Ainda sem maiores detalhes sobre o acidente
aéreo, não sabendo, ainda, se o desastre se deu em Ponta Porã ou na volta a
Campo Grande o fato é que toda a tripulação, cerca de quinze militares a
bordo, faleceu, inclusive dois Generais e o Comandante da Base Aérea de
Campo Grande, o que faz Mato Grosso ficar numa situação de estarrecimento.
E é. assim que estou, como todo o Estado de Mato Grosso, estarrecido com esse
lutuoso acontecimento, sobre o qual, quando tivermos maior-es detalhes, voltaremos a esta Tribuna para maiores comentários.
O SR. ITALiVIO COELHO - Agradeço os apartes dos Srs. Senadores Saldanha Derz! e Fernando Corrêa; assim, a totalidade da Bancada de Mato
Grosso apresenta os seus sentimentos, em nome do povo daquele Estado.
O Sr. José Lindoso - Permite-me V. Ex." um aparte?
O SR. ITALiVIO COELHO - Ouço o nobre Colega.
O Sr. José Lindoso- V. Ex." que faz essa comunicação dolorosa ao Senado,
em nome da Bancada de Mato Grosso, recebe, neste instante, através da palavra
da Liderança. a solidariedade de toda a Nação, porque não só Mato Grosso
mas toda a Nação brasileira está enlutada, com esse desastre, que nos surpreende, nos choca, nos emociona quando perdemos homens que a serviço da
Pátria e da Segurança, como assinalou V. Ex.", estavam prestando a sua colaboração, pelo engrandecimento de nosso Pais. A Bancada da .ARENA, pela sua
Liderança, apresenta condolências às autoridades m!l!tares e aos seus familiares e, consternada, se associa aos votos de pesar que V. Ex." manifesta, neste
momento, em nome da Bancada de Mato Grosso.
O SR. ITALiVIO COELHO - Agradeço o aparte do Senador José Lindoso
que, em nome da ARENA, comunga dos mesmos sentimentos da Bancada de
Mato Grosso. E, desta forma, o S.enado, pela Bancada da ARENA, pode manifestar solidariedade ao Sr. Ministro do Exército, ao Sr. Governador do Estado.
de Mato Grosso e às famílias dos !lustres homens desaparecidos em serviço.
Todo o povo brasileiro sente conosco esta grande perda. Muito obrigado.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (P'aulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Amaral Peixoto, como Líder do MDB.
O SR. AMARAL PEIXOTO (Como Líder do MDB) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, antes de falar sobre o assunto para o qual havia pedido a palavra,
quero levar nossa Inteira solidariedade e nosso sentimento de pesar, pelo doloroso acontecimento ocorrido esta manhã, em Mato Grosso. Multo especialmente,
quero ref.erir-me ao General Mendonça Lima, que conheci em Washington, no
tempo em que ocup·ei o cargo ·de Embaixador. Era ele membro da Comissão de
Compras do Exército, chefiada p·elo então Coronel Antônio Carlos Muricy, e
pude verificar a sua capacidade, a sua Identificação com a vida milltar e o modo
com que ele procurava, junto aos seus colegas do Exército Am·ericano, conseguir
aquilo de que precisava o Exército Bras!leiro.
.
Posteriormente, aqui em Brasília, durante os dias agitados que se seguiram
à renúncia do Pl"esidente Jânio Quadros, encontrei-o, novamente, à disposição
do Presidente Ran!eri Mazz!lli. Sua atuação, ainda junto ao Coronel Antônio
Carlos Muricy fo! altamente valiosa para os entendimentos que se verificaram
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e que culminaram com a transformação do regime político, adotando-se. o Parlamentarismo. Mais tarde - V. Ex.a bem conhece o fato - ele foi servir em
nosso Estado, numa édoca agitada, pouco depois do Movimento de 64. e ele
levou a tranqüil!dade ao Estado do Rio de Janeiro, comandando a 2.a Brigada
de Infantaria, sediada em N!teró!. Esse homem, do mais alto valor, com as
melhores qual!dades de cidadão e mil!tar, é que acaba de falecer ao lado de
outros Oficiais do Exército Nacional e da Aeronáutica.
O Sr. Benjamim Farah - Permite V. Ex.a. um aparte?
O SR. AMARAL PEIXOTO - Ouço o nobre Colega.
O Sr. Benjamim Farah - V. Ex." acaba de traçar o perfil de um dos eminentes militares· sacrificados nessa catãstrofe - porque, conforme V. Ex.a at>entua, os outros são do mesmo nível, do mesmo gabarito. Receba v. Ex.a., agora,
a minha solidariedade na dor que expressa por esse infausto acontecimento,
que chocou profundamente o nosso, o Estado de Mato Grosso - !a .dizendo o
nosso Estado, porque realmente nasci em Mato Grosso - feriu fundo o coração
dos militares e causou profunda consternação em todo o Pais. A Oposição, conforme V. Ex.a. está frisando, deposita as suas lágrimas, por tão dolorosas perdas.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Muito obrigado a V. Ex.a
O Sr. R~cy Carneiro - V. Ex.a. dá licença para um aparte, Senador Amaral
Peixoto? (Assentimento do orador.) A notícia, que está chegando de Mato Grosso
e acaba de ser comunicada, pelo nosso eminente Colega Italívio Coelho, é das
mais chocantes. Criou, dentro do Plenário do Senado Federal, uma consternação
excepcional. A exemplo de V. Ex.a, conheci o General Alberto Carlos Mendonça
Lima, filho do saudoso ex-Ministro da Viação e Obras Públicas João Mendonça
Lima, também General do Exército e excelente pessoa. Inegavelmente, perderam
o Exército e a Nação uma das suas· grandes figuras. Era homem inteligente,.
ponderado, forte, e, sobretudo pessoa profundamente educada e fina, com quem
se podia tratar. Acredito que o seu destino, que acaba de ser cortado por esta
fatalidade dolorosa que levou também à morte grandes figuras do Exército e da
Aeronáutica, no Estado de Mato Grosso, deve ser lamentado, e profundamente,
por toda a Nação. Amigo que fui de seu genitor, o General João Mendonça Lima
e também amigo e admirador do General Alberto Carlos Mendonça Lima, de.
quem V. Ex.a. acaba de traçar, em rápidas, mas brilhantes. e precisas palavras,
o seu perfil, neste registro fúnebre, quero apresentar a solidariedade não só
da Paraíba, mas a minha, pessoal, à família Mendonça Lima, de modo especial,
à Nação, ao Exército, à Aeronáutica e, também, ao Estado de Mato Grosso, porque o fato lamentável ocorreu precisamente no glorioso territd!rio daquele
·
grande Estado.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Os apartes dos Colegas de Bancada dem~ns
tram que, realmente, falo em nome de todo o Movimento Democrático Bras!leiro.
Neste momento, não há barreiras partidárias. Todo o povo brasileiro lamenta
o desaparecimento desses oficiais. Ainda não conhecemos os nomes de todos,
mas basta considerarmos os dois Generais aqui citados, para podermos avaliar
a grande perda que representa para o Exército Nacional e a Força Aérea Brasileira.
O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex.a. me permite um aparte?
O SR. AMARAL PEIXOTO - Ouço o nobre SenadOl' Vasconc·elos Torres.
O Sr. Vasconcelos Torres - Confesso a V. Ex." que ·estou ingressando no
plenário, agora, e fiquei melo estonteado com o impacto da noticia dessa catástrofe aérea. Fui de bancada em bancada perguntando, pois ouvi V. Ex.a. mencionar o nome do General Mendonça Lima. Podia pensar tudo, mas não que,
neste inicio de Sessão normal do Senado, tivéssemos de lamentar ocorrência tão
triste como essa. Vou apartear em meu nome e em nome do Senador Paulo
Torres, ou seja, em nome da Bancada da Aliança, Renovadora Nacional do meu
Estado. o General Mendonça Lima foi o Comandante da 2.a Brigada de Infantaria, com sede na ainda Capital do Estado do Rio, a querida Cidade de Niteró!. Ali estabeleceu um contacto, um convivia, uma situação de entendimento
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pelo Ministro Silvio Frota, - na aproximação entre civis e m111tares. Quando
deixou o Comando, recebeu verdadeira apoteos·e, a tal ponto, Senador Amaral
Peixoto, que, espontaneamente, alunos das escolas, quer primárias, quar ginasiais, compareceram à sua despedida. Depois, bem me recordo, foi nomeado
Inspetor Geral das Polícias M111tares e o seu primeiro procedimento foi justamente visitar a noss;J. - posso dizer assim, em termos de plural, porque é sua, é
minha e do Senador Paulo Torres - querida Policia Militar Fluminense. De
V. Ex.", porque criou a Escola de Formação de Oficiais, do Senador Paulo Torres
porque, Major do Exército, seria seu Instrutor, Subcomandante e Comandante
e minha, porque sou descendente de um cidadão da terra que V. Ex." tanto
ama, o Município de Parati, e que foi Oficial da Polícia Militar Fluminense.
Foi ali que fez a inspeção, demonstrando o seu sentimento, o seu apego. Poderia ter escolhido outras Unidades do Brasil, mas foi ali, justamente, porque
na terra fluminense soube granjear e se impor pela boa orientação mll1tar e,
principalmente, pelos bons serviços prestados, nesta hora difícil que todos nós
vivemos e por se dedicar à popularização do Exército o que s. Ex.", como ninguém, soube fazer no Estado do Rio de Janeiro. Confesso a V. Ex.", estou chocadisslmo com a notícia, porque grande amigo do extinto e somente posso, em
nome de todos os fluminenses, neste instante, associando-me à manifestação
de pesar de V. Ex.", trazer esta palavra de saudade. Não sei ainda quantos
tombaram. É um tributo pesado que o m111tar e que nós, civis, também pagamos quando embarcamos em aeronaves. Multo tris:e, multo pesaroso, chocadissimo, faço questão de dizer a V. Ex.", é que tomo conhecimento desta infausta
notícia e manifesto o meu pesar. Niterói e a Guarnição de Niterói, a de São
Gonçalo e a 'de todo o Estado do Rio, toda a Guarnição, toda a população, todos
nós recebemos esse impacto com uma tristeza grande, porque não conheço, não
conheci um militar tão integro, tão capaz, tão digno, descendente de um outro
militar, e que soube fazer aquilo que este Brasil precisa: a comunhão verdadeira de interesses entre nós, que somos paisanos, e eles que são m111tares. Ele
foi, assim, um agente catalítico daquilo que o Brasil precisa, demonstrando que
não pode haver separação entre o civil e o militar. Estou muito triste e .não
~e! como estou aparteando V. Ex.", dada a grande e profunda amizade que tinha,
pelo General Mendonça Lima de quem manterei agora a memória, e também,
prestando tributo aos outros que tombaram nessa catástrofe aérea.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Muito obrigado, Sena.dor V:a&~onc•elos Torres.
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite-me V. Ex.a um aparte?
o SR. AMARAL PEIXOTO - Havia registrado justamente a magnifica impressão que o General Mendonça Lima havia deixado em nosso Estado, quando
por lá pasEou. Deu tranqüilidade ao Estado do Rio, deixou, como disse V. Ex",
uma magnífica imagem de militar em nosso Estado. Foi o que ele fez no Rio
de Janeiro.
Ouço o aparte do nobre Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho - Es:ando retirado da vida ativa do Exército há
dez anos e ouvindo a palavra dos nobres Senadores a respeito desta trágica
ocorrência, muito especialmente de pois que ambas as Lideranças se expressaram,
pode parecer ocioso e desnecessário que eu junte a minha palavra àquelas que,
aqui, se fizeram ouvir, deplorando o desastre que roubou a vida de, pelo menos,
quinze m111tares, como nos foi informado pelo Senador Italivio Coelho. No caso
particular do General Carlos Alberto Mendonça Lima, gostaria de dizer a V. Ex.a
e ao Senado que, depois de ouvir o elogio que se faz dele, inf·elizmente já um
elogio fúnebre, sinto-me na obrigação de trazer o testemunho de um Cadete,
que eu era, sobre o Tenente, que ele era, na Escola Mllltar do Realengo. O procedimento do Tenente Carlos Alberto Mendonça Lima, naquela altura, já era
diferente da maioria das pessoas que se comportavam como chefes. Ele era
um instrutor de escol, um hoJpem com uma dose admirável de compreensão
humana e que tratava os seus cadetes de um modo tão principesco, sem nenh-:.tma
concessão que não fosse permitida pelo Regulamento, que se tornou um ídolo
dos Cadetes daquela época. É pensando nesse tempo recuado de 1940 que apre-
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sento à Liderança do M!DB e à Liderança da ARENA a minha solidariedade, que
naturalmente €nvolve todos os outros que desapareceram nesse desastre.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Mui~o obrigado a V. Ex.", Senador Jarbas
Passarinho. Eu recordei o Coronel e o General Mendonça Lima. V. Ex." recordou o Tenente Mendonça Lima. Completa, assim, o quadro de sua vida, de um
homem que soube cumprir as suas obrigações, que soube ser digno desde a sua·
mocidade até o fim trãgico que hoje nos emociona. Quero terminar enviando,
em nome do ·meu Partido, aos dois Ministros Militares, Minls·tro do Exército
e Ministro da Aeronãutica, os nossos sentimentos de pesar, extensivo às familias enlutadas.
Sr. Presidente, passo agora à segunda parte do meu discurso, aquela para
a qual havia pedido a palavra, antes de receber essa triste notícia. O Deputado
Ulysses Guimarães, Presidente Nacional do Movimento Democrãtico Brasileiro,
pede-me, como Líder do Partido, para trazer a esta Tribuna fatos que se verificaram, nos últimos dias, no Estado de ~ão Paulo, Estado que, com tanto brilho,
S. Ex." representa na Câmara dos Deputados. No dia 15 último, S. Ex." e o candidato ao Senado, Orestes Quércia, tinha um comício marcado para São José
dos Campos. Na hora aprazada não lhe foi dada a oportunidade de falar, porque
a corrente elétrica desapareceu da cidad-e; numa coincidência multo interessante: no dia anterior o mesmo havia acontecido na Cidade de Piratinlnga,
entre 16 e 17 horas, hora marcada pela Justiça Eleitoral para a propaganda do
MDB. As providências jã foram tomadas junto à Justiça Eleitoral de São Paulo
e uma representação foi feita nesse sentido.
Espero, Sr. Presidente e srs. Senadores, que esses fatos não se repitam. Os
atuais candidatos estão sendo cerceados na sua propaganda e é preciSo um
esforço sobre-humano para poderem se comunicar com o eleitorado. O que é uermitido às casas comerciais, a propaganda nos muros que se fazia antigamente
com a fixação de cartazes - tudo isso, hoje, é proibido ao político.
Sou insuspeito para falar, pois atualmente não sou candidato. Mas acho
absurdo que se procure impedir por todos os meios, que o politico se comunique
com a massa.
Então, o que restou? A propaganda nos programas de televisão e rãdio. E
quando o candidato se aproxima do microfon·e, falta energia. É um mistério!
Estou certo de que a Justiça Eleitoral de São Paulo hã de tomar providências no sentido de impedir a reprodução de tais fatos, porque nós, políticos,
estamos sendo vítimas de uma campanha.
Hã poucos dias, apresentando o programa no meu Estado, em vez de me
dirigir aos eleitores, eu me dirigi aos candidatos, meus correllgionãrios, pedindo
que agissem com dignidade durante a propaganda, falassem somente aquilo
que tinham certeza de que era verdade, não prometessem o que não tivessem
c·erteza de poderem cumprir e agissem assim com o intuito de reabllitar o politico, que se procura, por todos os modos, desmoralizar, hoje, no Brasil.
O sr. Guido Mondin - Permite v. Ex." um aparte?
o SR. AMARAL PEIXOTO - Concedo o aparte a v. Ex.", nobre Senador
Guida Mondin.
O Sr. Guido Mondin - Estou de acordo com V. Ex.", nobre Senador. Precisamos deslanchar a nossa propaganda. Entretanto, posso dizer a V. Ex.a que,
tendo ido falar num comício, no interior do Estado do Rio Grande do Sul, ocorreu-me a mesma coisa: faltou corrente elétrica para o uso de microfones. Quanto
à fixação de cartazes - não sei se o mesmo ocorre noutros Estados - no Rio
Grande do Sul, particularmente na Capital, nós temos locais apropriados, placar
para uso de cartazes de propaganda dos candidatos.
O SR. AMARAL PEIXOTO - O mesmo acontece em todos os Estados. Mas
V. Ex.a hã de convir comigo que nós temos responsab!l!dade, porque aprovamos
as duas leis, uma. anos atrãs, e agora, outra, este ano. Estamos cada vez mais
cerceando ao candidato o direito de se dirigir ao povo, sob o pretexto de evitar
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àqueles que têm malares recursos econõmlcos, porque esses conseguem falar,
.esses conseguem comunicar-se com o povo.
O Sr. Jarbas Passarinho - Honra-me V. Ex." com um aparte, nobre Uder?
O SR. AMARAL PEIXOTO- C{)m multo prazer.
O Sr. Jarbas Passarinho - Não tenho o menor constrangimento de me pôr
Inteiramente ao lado de V. Ex.", e congratular-me pelo seu protesto, principalmente porque, neste caso, somos nós, do Poder Legislativo, os principais responsáveis. OuçO dizer que esta emenda que se fez à proposição que hoje ê lei,
que cerceia - como V. Ex." salienta multo bem - a capacidade de nos comunicarmos com o eleitorado brasileiro, nasceu da presunção de que assim
se coibia, ou de algum modo se neutralizava a Influência do poder económico.
Ora, eu nunca vl, nobre Senador Amaral Peixoto, o poder económico atuar
através da fala, ou pelo menos não é comum. O poder económico atua, todos
.nós sabemos, através daqullo que Garret chamava "o excremento do demônlo".
lll através d·esse sistema - que a lei não Impede e não tem Impedido - que
nós estamos cerceados na capacidade de nos comunicarmos, pelo menos pelo
sistema de mass media e voltamos à Idade da Pedra Lascada. Temos oportunidade apenas de voltar a falar em comícios, que, hoje sabemos, são freqüentados por aqueles que jâ estão politizados. Nós, como candidatos, quer do
··Governo, quer d:a Oposição, poderíamos ter oportunidade de utilizar a televisão para debates, onde não apenas os candidatos se apresentam, como acontece, por exemplo, nesses programas gratuitos, que de algum modo são precârlos. O candidato coloca-se numa posição extremamente constrangedora, diante
de um aparelho transmissor, a dizer a todas as pessoas que o estão ouvindo que
votem nele, porque ele é o melhor. De algum modo, guardadas as proporções,
parece uma atitude de camelot: "vote em mim, porque sou o único que resolve
o problema do eleitorado". quando nós poderíamos ter oportunidade de debates.
em mesa-redonda pelo râdlo. pela televisão. Tanto é verdade o que V. Ex."
estâ dizendo que próprio Partido de V. Ex." fez com que, algumas vezes. se
sugerisse a reallzacão de mesa-redonda entre os candidatos ao Senado. Infelizmente, no meu Estado, o Partido de V. Ex." não aceitou, dizendo, em linguagem um pouco crua e chã, que não estavam dispostos a "colocar azeitona na
minha empada". Por Isso, eu me vl também Impedido de sequer debater na
televisão. Acho que V. Ex." tem Inteira razão no protesto que faz.

o

O SR. AMARAL PEIXOTO - Multo obrigado a V. Ex." Trazendo esses ratos
ao conhecimento do Senado, agora com o apoio de um brilhante Senador da
ARENA., espero que isso não se repita mais.
Pode haver um caso ou· outro em que a energia elétrica venha a faltar.
Aqui mesmo, no Senado, Isto acontece. Mas faltar energia dois dias seguidos, em horãrlos e cidades diferentes, na hora em que o Presidente do Movime.nto Democrãtico Brasileiro vai falar, é uma coincidência multo grande.
O Sr. Vasconcelos Torres -Permite V. Ex." um aparte?
O SR. AMARAL PEIXOTO - Concedo o aparte ao nobre Senador Vasconcelos
Torres.
O Sr. Vasconcelos Torres - Eminente Líder, V. Ex."' é um homem decente ...
O SR. AMARAL PEIXOTO - Multo obrigado.
O Sr. Vasconcelos Torres - ... é um homem correto ...
O SR. AMARAL PEIXOTO - Somos todos.
O Sr. Vasconcelos Torres - Sim. Mas quod abundat non nocet. Friso isto,
porque realmente, no Estado do Rio, o seu conceito é ímpar. Decência é uma
obrigação, mas nos programas de televisão nem sempre se verifica um equilíbrio na comunicação. Entendo que o vídeo se constitui em arma de dois gumes:
tanto pode auxiliar o Partido de V. Ex." ou o meu, como pode prejudicar. Vibre!
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um programador, para a apresentação na televisão, parece que os candidatos:
tanto da ARENA quanto do MDB, estão diante de uma delegacia criminal.
Essa palavra camelot ·ajustou-se "joiamente" ao que está acontecendo. Por outro
. lado, uns elogiam demasiadamente os detentores dos poderes estaduais e outros,
erxi linguagem de verrina e de vitupérios, procuram desmerecer algumas obras,
feitas pelo Governo da !Revolução. Falei que V. Ex."' é decente, porque na apresentação do MDB, do Estado do Rio, V. Ex."' se comunicou com todo o Estado
do Rio. Mas· estamos vendo que, tanto na Guanabara como n<J Estado d<J Rio,
a tônica é o custo de vida. Acho que devemos acabar com essa chantagem eleitoral. O custo de vida, realmente, está alto.
O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex."', então, quer acabar com a propaganda
eleitoral?
O Sr. Vasconcelos Torres - Não, nã<J quero acabar com a pr<Jpaganda, mas
quero acabar com <J aproveitamento insólito ...
O SR. AMARAL PEIXOTO·- Mas como V. Ex."' pretende fazer isso?
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O Sr. Vasconceloo Torres - Da seguinte maneira: c<Jm a lealdade daqueles
que devem reconhecer que os preços estão subind<J no Brasil, não por culpa do
atual Govern<J ou dos Governos da Revoluçã<J, mas por uma contingência internacional. É não se aproveitar disso ...
O SR. AMARAL PEIXOTO- Cabe a V. Ex."' ir para a televisão ...
O Sr. Vasooncelos Torres - Eu vou, e sexta-feira ...
O SR. AMARAL PEIXOTO - . . . v. Ex."' será ouvido. Nã<J seremos nós, da
Oposição, que vamos justificar a posição do Governo.
O Sr. Vasconcelos Torres - Meu Senador e grande amigo, Senador Amaral
Peixoto, não será o discurso, não .será o vitupério, não será a insídia, não será
a perversidade palavrosa que irá fazer a intriga. V. Ex."' está a cavaleiro, porque
v. Ex."' tem um comportamento que não só o Estado do Rio, mas todo o Brasil
admira...
·
O SR. AMARAL PEIXOTO - Como também o Deputado Ulysses Guimarães.
O Sr. Vasconcelos Torres - Eu sei. Mas o Deputado Ulysses Guimarães, depois· que se encarnou em candidato à Presidência da !República, - eu acho ele pensou que ia ganhar. Então, essa linguagem de que s·e vai mudar o custo
de vida não é verdade, Senador Amaral Peixoto, e V. Ex."' sabe. Não será com
discurso ...
O SiR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex."' está desviando o assunto. É uma coisa
inteiramente diferente. Não estamos discutindo, aqui, o que o MDB ou a ARENA
estã<J pregando. Dizemos que estão impedindo - não sei quem nem por quê candidatos do MDB usarem aquele horário reservado por lei.
O Sr. Vasconcelos Torres - Se me permite o Senador Jarbas Passarinho -'parece que ele é de Infantaria - aqui estou fazendo um Cavalaria parlamentar,
estou na garupa do aparte de S. Ex:" Então, dizia o seguinte - e sei que tenho
a compreensão de S. Ex."' - enganar o telespectador com a afirmação de que se
o MDB vencer na Guanabara ou no Estado do Rio, o custo de vida vai baixar,
isso é incorreto, porque a inflação não é brasileira apenas, é internacional, e alguns dos nossos amigos, pois, inclusive, são amigos de V. Ex."' ...
O ·SR. AMARAL PEIXOTO - Isso é um assunto para ser discutido em outra
ocasião. Neste momento, a minha reclamaçã<J tem um objetivo, fazer com que
o pouco que é reservado aos homens políticos, neste País, seja ·respeitado e
cada candidato, no espaço reserva.do à Justiça Eleitoral, possa ocupar a televisão
e o rádio e falar ao povo.
O Sr. Vasconcelos Torres - Sim, mas respeitando· o eleitor e :não passando
um atestado de burrice ...
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O Sr. Vasconcelos Torres - Meu Senador e grande am!:go - embora sepaN.dos ~ela legenda partidária, faço questão: Senador e grande amigo - mas
que não passe um atestado de burrice a nós, a nós políticos, e também àqueles
que estão ouvindo.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Quem pretenderia passar esse atestado?
O Sr. Vasconcelos Torres - Alguns que estão dizendo o seguinte: se o MDB
vencer no Estado do Rio ou no Estado da Guanabara o custo de vida vai baixar.
Então, têm que procurar imediatamente o Golfo Pérsico, os paíSes da Arábia
Saudita, e outros para resolver a questão. Tragam atestados dos chanceleres
das missões que têm vindo ao Brasil e me calarei. Mas, chantagem eleitoral,
não, não há lugar para isso.
t> SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex.", então, vai-me permitir que responda
1:10 que diz. Se •alguns candidatos do MDB estão se excedendo na .propaganda,
nós temos que reconhecer - e V. Ex." conhece perfeitamente o. assunto - que
alguns candidatos da .ARmlNA estão, também, no nosso Estado, anunciando como
obras realizadas por este Governo, obras que foram iniciadas no meu Governo,
há 20 anos, não estão terminadas e nem serão terminadas neste Governo, porque
não há possl:bil!dade material de co~letá-las. Uma estrada, a ligação litorânea,
que sobrevoei há pouco e pude constatar. que, tendo, talvez, um terço executado,
é anunciada pelo Presidente do Partido de V. Ex." como sendo inaugu11ada.
antes do fim do atual Governo. V. Ex." acha honesto isso?
O Sr. Vasconcelos Torres - Não, e ai vai haver autCJil'!d!lide moral na Iresposta. - Eu ,citaria uma linguagem ~opular: "O pau que bate em Chico bate
em Francisco". Então, não é só pa·ra o Partido de V. Ex." O abuso de linguagem
é também a falta de sinceridade de alguns correligionários meus, têm que ser
coibidos, por.que, inclusive, quanto •às ·obras que V. 'Ex." fez ninguém pode ne.gar.
E os candidatos que porventura procurarem dar autoria a outros Governos
daquilo que V. Ex."' fez estão, realmente, ~eallzando aquilo que chamei aqui
a "chantagem eleitoral", estão desinformados, .porque- e isto temos de falar a melhor coisa em matéria de obras realizllidas no Estado do Rio foi aquilo
que realizaram V. Ex.a e o Senador Paulo Torres. Falo não apenas dos levianos
do Partido de V. Ex.". mas também dos do meu. Inclusive, vou pedir que a alta
Direção Partidária Fluminense impeça que alguns candidatos compareçam ao
video, pois não estão prepll!r!lidos para isso. 'Creio que V. Ex." na sua parte, também, se encarregará ·disto. Vou fazer aqui uma revelação - e será o meu último
aparte. Há a vaidade de um camarada que nunca foi à televisão e que não se
incomoda de ser derrotado, contanto que apareça no vídeo. V. Ex." sabe como
as chapas foram organizadas tanto no seu Partido como no meu, porque desgraçadamente ·está havendo uma indiferença eleitoral muito grande. Eu e V. Ex.",
não sendo candidatos, estamos participando da c·ampanha e temos autoridade
moral para isso.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Quem é o responsável por essa indiferença
do povo pela política?
O Sr. Vasconcelos Torres- Em parte, somos nós mesmos em ~arte a. classe
política...
'
O Sr. Nelson Carneiro - Não, é o Governo, que não realizou eleições diretas·.
O Sr. Vasconcelos Torres - Isso de eleição d!reta é relativo, PO•rque V. Ex.a
sabe nunca houve eleição dil'eta, no Brasil.
O SR. AMARAL PEIXOTO- V. IEx." tomou parte em eleições no Estado do
Rio, inclusive na minha campanha para Governador.
O Sr. Vasconcelos Torres - No caso de V. \Ex." é liderança, mas no resto
do Brasil, V. Ex." sabe de que maneira se escolheriam os Governadores.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Não estamos discutindo aqui a excelência da
programação dos nossos !Partidos, dos nossos candidatos. Se nós mandannos

I
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votará neles. Nós é que temos de escolher bons candidatos.
O que eu estou reclamando é que aquele pouco .tempo reservado aos candidatos ·à Câmara dos Deputados, à Assembléia Legislativa e ao Senado seja
respeitado e que a Justiça Eleitoral obrigue essas emissoras que têm tão má
vontade - não sei se será a própria emissora, ou algum poder acima dela
que tenha cortado a energia - oa respeitar e assegurar ao candidato o direito
que a lei lhe assegura.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - Clodomir Milet - Waldemar
Alcântal'a - Jessé Freire - Paulo Guerra - Teotônio Vilela - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Orlando Zancaner - Mattos Leão Celso Ramos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É

Sobre a mesa, requerimento que vai

lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 202, de 1974

Senhor !Presidente:
Requeiro, na forma re.gimental, a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
da nota de protesto do Governo •brasileiro contra a imposição pelos Estados Unidos de sobretaxas às exportações de calçados do Brasil, distribuída pela Assessoria
de Imprensa do Gabinete do Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, Professor Mârio Hemique Simonsen.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1974. -

Vasconcelos Torres.

o SR. PRIESIDENTE (Paulo Torres) - O requerimento lido será submetido
à Comissão Diretora.
Está finda a Hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da ·Câmara n.0 77, de
1974 (n.o 1.938-C/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dá nova redação ao art. 49, e seus parágrafos, e
ao item 7.o do art. 55 da Lei n. 0 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que
dispõe sobre os registras públicos, e dá outras providências, tendo
PARJEOER, sab n. 0 414, de 1974, da Comissão:
-

de Constituição e Justiça, favorável com a Emenda n.o 1-0CJ que
apresenta.
Em discussão o projeto e a emend·a.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-los, vou encerrar a discussão.
<Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votação o proje·to, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o •aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.·
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PROJE~O

DE LEI DA CAMARA N.0 77, DE 1974
(N.• 1.938·C/'14, na. Casa de origem)

{DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Dá nova redação ao art. 49, e seus parágrafos, e ao item 7.0 do
art. 55 Ida. Lei n.0 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
os registras públicos, e dá .outras providências.
O Congre~ Nac~oi11Ja,: de~reta:

Art. 1.0 - O art. 49, e seus parágrlllfos, e o Item 7.0 do art ..55 da Lei11. 0 6.015,
de 31 d1e d•ezembro dle 19·73, p·assam· a vig.ol1ar oom a segumtJe· redaçoo:
"Art. 49 - Os oficiais do registro civil remeterão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dentro dos primeiros oito dias
dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, um mapa dos
nascimentos, casamen·tos e óbitos ocorridos no trimestre anterior.
§ 1.0 - A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
fornecerá mapas para a execução do disposto neste artigo, podendo requisitar aos oficiais do registro que façam as correções que forem necessárias.
§ 2.0 - Os oficiais que, no praw legal não remeterem os mapas lncorrerão na multa de um a cinco salários mínimos da região, que será
cobrada como dívida ativa da União, sem prejuízo da ação penal que no
caso couber .
• • • • • • • • • o • o •• o • o •••• ' ••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • o •• o ••••••• o •••

Art. 55- ........................................................ ..
7.o) - Os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o
lugar e cartório onde se casaram, a Idade da genltora, do registrando em
anos completos, na ocasião do parto, e o domicílio ou a residência do
casal".
Art. 2.0 - Esilla lei ·entrará em vigor ;na daJta de sua pubü.cação, 11evogadas as
dlspcslções em contráxdo.
O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) -Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. <Pausa.)
AproV!ada.
A maténa ~rá à Oomissão de Red:ação.
lll a seguinte a emenda aprovada:
N.o 1-0CJ
Substlitua-lle o art. 2.0 pelo se·11Ju.1nte:
"Art. 2. 0 - A Presente lei entrará em vigor a 1.0 de julho de 197•5."
O SR. PRESIDENTE (·Paulo Torres) EMENDIA

Item 2:

·Discru;são, em tumo único, do Projeto de Lei da Oâmata n.O 91, de
1974 (n.O 1. 960-B/74, na Casa de origem), de Iniciativa do Senhor Presidente da República, que estende a jurisdição da Junta de Conc111ação e
Julgamento de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, ao Mlniciplo de
Rio Bonito, tendo
PAMC!ElR FAIVORAV'EL, sob n.O 408, de 1974, eLa Comissão:
- de Legislaçii.o Social.
Em ddscu.ssõ.o· o proje1Jo.
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(Pausa,)

Enloorrad,a.
Em votaçãiO.

O.S Sns. Sem1a.dbrle.s que o ap,rovam queiram. p·ermmecer .s,en,•1ados. (Pausa,)
Aprovado.
O projeto irá à sanção.
J!: o seguinte 10 pro.jeto aprovado:
l'IRO\JIETO DE LEI DA CAMARA N.0 91, DE 1974
(N.0 1.960-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÓ'BLICA)

Estende a jurisdi~ão da Junta de Concili~ão e Julgamento de São
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, ao Município de Rio Bonito.
O OongresEo ·Naclol!la:1 decret:J.:

Art. 1.0

-

~a.kl.

A jUTJ~d1cão da

Jucr~,•.a

Eó1t:Jadtél d1o· Rio de J.a,n,eiro, f'1c9.
mesma Unddade F1ederlait.iv;a,

de Co:ncillaçã.o e Julgamento de São Goooo Mlli!lJl;ciplo :de iR1Jtl' Blontto, d9.

~estendida

Esrtla lei entrará em vigor :n1a d3.ta d1e sua publicaçã,o, revogada.s
as disposlçoos em CO!llltrárlo.
O SR. PRESJ!DENTE (Paulo Torres) -

Art. 2.0

Item 3:

DLsicus.sã.o. em prime!:ro turno. d.o Projeto ·de Led do '81e·nado 111.0 89,
de 1973. de autorla do sr. SenadoJ: Cruttete Pinheiro, qu1e ,aJ,1er1a ,e a,cres~

centa

Decreto-Lei n. 0 3.689. ,dle 3 de eutubro d1e 1941 Código do Proceooo Pemlal, tendo
PAiREC:m, .sob n.0 3415, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, favorável nos ~termos do substitutivo que
dwpo,s~tlvos M

otereoo.

Em discussão o projeto e o substitutivo, em primeiro turno.
Se nenhum dos Srs. SenadOl'les quiser d!Js.cutt-Los, vou enee1111ar a discussão.

(Pausa.)

Encerl11lldla.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Srnaào11e:s qllle o aprovam quetr,am perma.n,ecer S~entlllàGs. (Pausa.)
Aprovado o substitutivo. Fica prejudicado o projeto.
A matéria irá à Comissão de Redação, a. fim de que seja redigido o vencido,
pa.:ra. o segundlo turno regimental.
J!: o segulnte o Subs"j,tutivo l!Jprova.ào:
EMENDA N. 0 1-CCJ (SUBSTITUTIVO)

Substitua-se o projeto pelo seguinte:
A.rt. 1.0 - O ~art. 87 e caput do a.l1t. 221 do Código de Proeesso Pelllial (DecretoLed n.o 3.689, de 3 de o'Uitubro de 1941) pa.s-.s31Ill. a vipar com'a redlação seguin!be:
"Art. 87- COIIliPete, originariamente, aos TrLbuna!s de Justiça o processo
e dulgwnento:
I - dos governadores ou interventores dos Estados, Distrito Federal e
Territórios e seus respectivos secretários;
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Púb:tco;
III - doo ofic1als-g;ene·ra1s ·e oficiais SlllJl>el"ID!>es, nos crimes· oomWJS."
"Art. 221 - O Presi·dente e o Vic•e-Pres~den.te d.a República, •OS SJeruidOI!'e.s
e deputados f·eder.a,is, os ministros d•e Els1bado, os govtemadlolr,es de· Esrtado e
te11r.ltórdos, os ~ecre·tárlos d1e Es•t.a.do. os prefeitos do D11s,t.n'"o FleicieJJaJ. e
dos Município:s, os deput.adOs às Assemb1éllaiS Leglls1atiVJrus ES\tladuW:s, o.s
membros do Pocier Jucliclátlo, os ministros •e juízes ·do Tl'libU!nal de Contas
da União, dlos E~.t:HIDS, do Dl:strirto Federal, bem como os d1t1S Tribuma.l
Marítimo e os oficais-generais e oficiais superiores das Forças Armadas,
serãJo 1nquir1dos em 1o~al, dia e hol"a prev~CIJmente aju.Sita,dos •e'Ili•IIe ete.s
e o j.uiz."
Art. 2.0 - A pl"esente lei enttará em vigo.r n1a dJata ·die SJUa publicação.
II -

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 4:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 141,
de 1•973, ·de aubo.rta do Sr. Se·nadol!' litalívio Co•elho, que dlspÕ•e eobre a
e:x:t.e.nsão dlo s•alár:1o f·amiiia ao trabalhador ru11al, rtlen.do
PkRE1CERES, sob 1!1.0 s 141 e 142, de 1974, das Oomlssões:
- de Constituição e Justiça, pela c001S.'".itucl•o~na1id•ade· e jUr.ldi<:imocl•e; e
- de Legislação Soci<al, f.a,v•o·rávei.
SObre a mes•a, emenda que se•rá lida pelo Sr. 1.0 -Se•CJretá.l'Lo.
'É hlda a seguil!lte :

EMENDA N. 0 1
(De Plenário)
Ao Projeto de Lei do Senado n.o 141, de 1973.
RJeà!j-a-se assim o all't. 2.0:
"O õJa.lál'li.o-f.amma será pago s•o.b a fo1tma. de .uma quota pel!'e•e.ntua.l sobre o
\'alo,r do salá.rio mínimo lioca·,, pela e.spooa e por filho menor .de qua.lqu.e:r eoi!lidição
até 14 anos."
Parágrafo único - O disposto nes•be ar.tlg·o aplica-se em beillleficio ·dias f:llhos
inválldos de qualquer idlalie e à compa.nhe!Jra de SJolteiro, dle.squit~~Jdo ou V:rúvo,
que nã.o e.stJeja obrigado ·a alimen.tar a ex-esposa.
Sal:J. ·das Sessões, em 1-8 de se••embro doe .1974. - Nelson Carneiro.
O ·SR. PRESIDEN'11E (Paulo Torres) - Em discussão o projeto e a emenda.
Se nenhum dJo,3 StS. SIM\lodiol"es qUiser discuti-los, VIOU encewar a discussão.
(Pausa.)
Enoorl1a·da.
Enceiirada .a. <llos,cw.são, •a m!lltérla irá às comissões comp•etentes, em v!il"tude
do recebimento de emenda em Plenário.
Esg·O•tadla .a matér1a eon.strun te da Ordem do Dia, vai-se passar à a.p.reclJação
do Requerimento n. 0 200/74, lido no Expediente, de urgência, para o Projeto ele
Lei da Câmara n. 0 105/74.
Em votação o requerimmto de urgência.
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requeriment•::J, passa-se à apreciação da matéria:
DIIS.cussão, .em 1mmo úni·CO, do Projeto doe liei da Câlma111a n.O 105, de
1974 (n.0 2. 073-B/74, na Qas,a de origem), de inici•aJtiVIa dio S•enhOII' Presldel!lte da República, que fix;a os valores de vencimel!lrtos e g~a,tlfi<:ações
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Auxil:l:axes, Serviç·D•S lie. T.r:amspor.te Ofic!Jal e Po.vtarta. Artes.a.nl.to, Outras
M!vilia!Clres de Nív·el Sup.e•rtor, Outvas Atividlllclles dle Nív·el Médio e Di:reção
e Ms1s•ênc!'a Intermediárias, do Quadr.o Per.mMJ:Ili!lite da Secreta.r.a do
Tribunal Rlegional clJo T.l'iabalho da Qua.11ta Região, e dá outms providências. (Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça,
Serviço Público Civil e Fmanç.a.s.)
Solicito ao nobre Senhor Senador José Sarney o parecer da Comissão de
OCliii.."'tltuJ.ção e JiUStiça.
O SR. JOSl'i: SARNEY (Para emitir parecer.) - Sr. Pl'esidente, Srs. Senadores,
o projeto de lei em tela, após tramitação nas duas Casas do Poder Legislativo,
foi subnreticllo à ~anção presidencial, po.r .+er sido apro'l'aJClio.
A Câmara dos Deputados, por sua 1.6 -Secretaria, solicita a retificação nos
autógrafos refel'entes ao pr.ojeto, tendo em vista que a Comissão de Serviço
Público Oivl!J. .adlorbrul'la emenda ao art. 6.0 , damdo-lhe mv,a J.'le>àlação, ~rem que a
mesma, por equíV'Ooo, figu:ras.~e no.s autógrafos l'emetidos ~ sanção presddenclal.
Em decorrência,· na forma do art. 36<4, parágrafo único, alínea d, do Regimento Interno, o Senhor Presidente do Senado det·ermlnou que a matéria fosse
objeto de nova discussão.
Trata-se, pois, de apreciar a emenda adotada pelo CSPC da Câmara dos
Deputados, que entendeu a necessidade de uniformização da legislação pertinente à espécie.
Pelo exposto, não encontrando nenhum óbice de natureza jurídico-constitucional, opinamos pela aprovação do proj·eto.
O SR. PRES'IDENTE (Paulo Torres) - o parecer da Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucional!dade e juridicidade da r·etificação
proposta.
Solicito ao nobre Senador Leoni Mendonça o parecer da Comissão de Serviço
Público Civil.
O SR. LEONI MENDONÇA (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o projeto de l·ei submetido ao exame desta Comissão foi aprovado
pelas duas Casas do Congresso.
Entretanto, por equívoco, nos autógrafos remetidos à sanção presidencial,
não constou a emenda ao art. G.O, adotada pela Comissão de serviço Público
Civil, na Câmara dos Deputados. Amparado na alínea d do parágrafo único do
art. 364 do Regimento Interno, o Senhor Presidente do Senado Determinou que
a matéria fosse objeto de nova discussão.
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Trata-se, pois, de opinar sobre a emenda ao art. 6. 0 do projeto que, dispondo
sobre as diretrizoes para a classificação de cargos do Serviço Público Clvil da
União, visa à uniformização da legislação, no que toca aos ocupantes de
empregos regidos pela legislação trabalhista, tendo em vista que a redação
primitiva diferia co·m idênticos projetas já aprovados na Comissão.
Pelo exposto, no âmbito específico d·esta Comissão, somos pela acolhida da
emenda, opinando pela apr·ovação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Solicito ao nobre Sr. Senador Jarbas
Passarinho, o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. JARBAS PASSARINHO (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o presente projeto, encaminhado pelo Poder Executivo. retorna a esta
Comissão, em face do pedido de retlficação nos autógrafos formulado pela
Câmara dos Deputados.
Trata-se de alteração do art. 6. 0 , que autoriza a transformação dos empregos regidos pela legislação do trabalho em cargos públicos. A redação oro.
proposta faculta, expressamente, a referida transformo.ção, mediante Ato do
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a extinção da Tabela de Pessoal Temporário da Secretaria.
A medida, pois, harmoniza-se com as diretrizes adotadas pelo Plano de
Reclassificação ora em implantação no âmbito da Administração Federal.
Incorrendo repercussão de ordem financeira, opinamos pela aprovação da.
retificação proposta.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tones) - Os parec·eres são favoráveis.
C'ompletada a instrução da matéria, vai-se passar à sua apreciação.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Sr~. Semtdores df>.~ejar discuti-lo, von encerrar a discussão.
(Pa.uoa.)
Está encerrada.
Encerrada a discussão, passa-se à votação da matéria.
Os srs. senadores que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n.0 2Cl1/74, ~ido no Expediente, de urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n.0 106/74.
Em votação o requ·erimento.
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.0 106,
de 1974 (n.o 2 .126-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
PTesidente da República, que fixa os valores dos níveis de vencimentos
do Grupo-Dlreção e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, e
dá outras providências. (Dependendo de pareceres das Comissões de
constituição e Justiça, Serviço Público Civil e Finanças.)
Solicito ao nobre Senador Helvídio Nunes o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. HELVíDIO NUNES (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a vinda do presente projeto a esta Comissão é uma conseqüência
da decisão do Senhor Presidente do Senado que, com base na alínea d do parágrafo único do art. 364 do Regimento Interno, determinou que a matéria fosse
objeto de nova discussão, tendo em vista o Ofício n. 0 402, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados, que solicita retificação nos autógrafos referentes
à proposição.
Na verdade, registrou-se um equívoco na redação final, pretendendo-se a
correção para maior autenticidade do que afinal foi aprovado pelo Plenário
da outra Casa do Congresso.
Na área da competência desta Comissão, não vemos qualquer dificuldade
em atender à retificação dos autógrafos, nos termos formalizados no referido
oficio, datado de 13 do corrente mês.
Em face do exposto, somos pela liberação da matéria, dando-a por constitucional e jurídica, o que nos leva a opinar por sua aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O parecer da Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade e juridicidade da retificação
proposta.
Solicito ao nobre Senador Leoni Mendonça o parecer da Comissão de Serviço
Público C!vil.
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O SR. LEONI MENDONÇA (l'ara emtir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o mérito da proposição .sob nosso exame já foi devidamente examinado por este órgão técnico, merecendo aprovação unânime.
No entanto, volta-no sa proposição em virtude da solicitaçãoção da PrimeiraSecretaria da Câmara dos Deputados, a qual. dando por equivoco na redação
final do parágrafo 1.0 do art. 8. 0 do projeto, pede a retificação dos autógrafos,
cuja discussão foi determinada pela Presidência desta casa.
De acordo com a afirmação oficial procedente da, Câmara, o art. a.o, § 1. 0 ,
deve ter a seguinte redação:
"Art. 8.0 - ••••••••••
§ 1.0 - Aos cargos efetivos a que se refere este artigo, correspondem os
níveis de vencimentos fixados para os cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, código TRT-4.a-DAS-100, de iguais atribuições ou
encargos.''
Não vemos razões para opor qualquer embaraço .à retifiéação dos autógrafos,
pelo que opinamos por sua aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Solicito ao nobre Senador Jarbas
Passarinho o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. JARBAS PASSARINHO (Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, retorna à Comissão de Finanças do Senado o Projeto de Lei da
Câmara n. 0 106, de 1974, que fixa os valores do.s nivels de vencimentos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro !'ermanente da Secr~
tarla do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Reglao, e dá outras proVldênclas.
A propo.sição já foi aprovada por esta Comissão, voltando, apenas, para exame
da seguinte retlficação nos autógrafos:
Onde se lê:
"Art. 8.0 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 1.0 - Aos cargos efetlvos a que se refer.e este artigo, correspondem
respectivamente os níveis de vencimentos fixados para os cargos em
comissão de Diretor-Geral, código TRT-4.&..DAS-101.1, e Diretor de
Secretaria, código TRT-4.a-DAS-100.1, e Diretor da Secretaria de Junta
de Conciliação e Julgamento, código TRT-4.a-DAS-101.2."
Leia-se:
"Art. 8.0 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 1.0 - Aos cargos efetivos a que se refere este artigo, correspondem os
niveis de vencimentos fixados para os cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, códiga TRT-4.a-DAS-100, de Iguais atribuições
ou encargos."
Tal alteração implica somente em modificar a redação do § 1.0 do art. 8.0 ,
sem que alcance o mérito do projeto, e decorre de solicitação da PrimeiraSecretaria da Câmara dos Deputados, que constatou equívoco na redação final
do projeto, quando de sua aprovação naquela Casa do Congresso Nacional.
Nada temos a opor à nova redação do art. 8.0 do projeto e opinamos pela
sua aprovação.
o SR. PRiESIDiENTE (Paulo Torres) -os pareceres são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto.
se nenhum dos Srs. Senadores desejar dlcuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •• o • • • • • • • • • • o o. o • • • • • • • • • •

i
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- 144Encerrada a discussão, passa-se à votação dn matéria.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
Sobr·e a mesa, a redação final de matéria em regime de urgência, que se·ra
lida pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
PARECER
N. 0 434, de 1974
Da Comissão de Bedação, apresentanclo a red~:io fin:ü do Projeto
de Lei da Câmara n.0 105, de 1974 (n.o 2.073-B/74, na Casa de origem).
Relator: Sr. Danton Jobim
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei da Câmara n.0 105,
de 1974 (n.O 2.073-B/74, na Casa de origem), que fixa os valores de vencimentos
e gratificações dos cargos e funções 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 Tribunal
Regional do Traba}ho da Qua:l'ta Região, e dá outras providfulcias.
Sala das Comissões, 1'8 .de se.tembro de 1974. -Carlos Lindenberg, Presidente
- Danton Jobim, Relator - Cattete Pinheiro.
.AiNlEXO AO IPAREOER
N.o 434, de 1974
Redação final do Projeto de Lei da Câmara. n.0 105, de 1914
(n.0 2.073-B/74, na Casa de origem), que fixa os valores de vencimentos e
gratificações dos cargos e funções dos Grupos-Atividades de Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outros Atividades de Nível Superior, Outras Atividades de Nível
:Médio e Dire41ão e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, e dá
outras providências.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Aos níveis de classificação dos cargos e funções integrantes dos
Grupos a que se refere esta lei, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Regional do Tra.balho da Quarta Região, criados e estrumrados com fundamento
na Lei n. 0 5.645, de lO de dezembro de 1970, correspondem os seguintes vencimentos e gratificações:
I -

Grupo-Atividades de Apoio Judiciário
Vencimentos

Níveis

mensais

Cr$
TRT
TIRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

4."-AJ-8
4."-AJ -7
4."-AJ-6
4."-AJ-5
4."-AJ-4
4."-AJ-3
4."-AJ-2
4."-AJ -1

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

o o o ••••••••• '

••••• '. o o ••••••••••••••••

'

'

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

5.440,00
4.820,00
4.080,00
2.920,00
2.5·10,00
2.100,00
1.630,00
1.360,00

Ii
I
I
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Grupo-Serviços Auxiliares
Vencimentos

mensais

Níveis

Clr$
TRT. 4.a-SA-6
TRT 4.a-8A-5
TRT 4.&-SA-4
TRT 4.a·SA-3
TRT 4.a·SA-2
TRT 4.a·SA-l
lU -

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

• o •••• o • ' ••

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

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

2.38o;oo
2.040,00
1.630,00
1.080,00
950,00
610,00

Grupo-Serviço de Transporte Oficial e Portaria
Vencimentos
. mensaJs
Clr$

Níveis

o o o o o o o o o olo o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o • o o o o o o

•••• o •••••••••••• • .••••••• o • o ••••• o •• o •
o •••• o ••• o o o • o •• o • o ••••• o •• o ••••• o ••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • o o • • • • o • o • • • • •· o

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

IV- Grupo-Artesanato

·I

TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

I!

Vencimentos
mensais
Cr$

Níveis

V-

4.&-.ART-5
4.&..ART-4
4.•-ART-3
4.a·ART-2
4.•-ART-1

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

Grupo-Outras Atividades de Nível Superior

'I

:,

'·

,:'·
'I

li
li
'i
i

Vencimentos
mensais
Cr$

Níveis

TR.T-4.•-NS-7
TRT 4.a·NS-6
TRT 4.&-NS-5
TRT 4.a·NS-4
TRT 4.6 -NS-3
TRT 4.6 -NS-2
TRT 4.a·NS-l

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

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

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

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

5.570,00
4.960,00
4.620,00
4.080,00
3.870,00
3.460,00
3.120,00
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Grupo-Outras Atividades de Nível Médio

.. , .

Vencimentos
mensais

-

· . NíveiS

Cr$
..

... .... . -

...... ··-···-··- ..

...

-- ..

TRT 4.a;-NM-7
TRT 4:a-NM-6 .. :: ..... : : . , .......... ~ ...... , ...... .
TRT 4.a-NM-5 ..................................... .
••• '

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

• o • o o • o •••• '

••

••••• o •••••••••••••••• o •••

TRT 4.a-NM-3· ..................................... .
·· 'liR:r 4:a.-NM-2· .. : .................................. .
0

0

0

0

-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

0

0

o o o o o o

2.380,00
.2 .. 240,00•

2.040,00
1.760,00
1.420,00
1.080,00
610,00 .

Grupo-Dlreção e Assistência Intermediárias Gratificação por Enearro
de Direção ou Assistência Intermediária
___,_ · -- · ....... ·correlação com Categilria8
Correlação com as demais
Funcionais de Nível
Nível··
Categorias Funcionais
Superior
·· ·
Cr$··
Cr$

VU -

TRT 4.a..:DIAI-3

900,00

.. _800,00

T:R1''4.á:~bAl:-2

800,00

700,00

'IIRT 4.a...DAI-1

700,00

600,00

.· ---:Art. 2.0 - As gratificações de nível universitãJl'l.o, pelo regime.·de- tempo integral e dedicação exclusiva e pelo serviço extraordinário a ele vinculado, e de
representaçãà, referentes aos cargos que integram os Grupos. de que .~rata.__ ~st~~:
lei; 'ficarãcf absorvldàS, em· cliida caso, pelos vencime:ntos fixados no artigo anterior.
·
,,

1.0 . - A pall"tir da vigência dos Atos de transformação ou transposição de
cargos para as· Categorias Funcionais do novo· sistema, cessará, para os respectivos .ocupantes, o pagamento das vantagens especificadas neste ail"tigo .
... .§ 2.11.. --Aplica-se-o .disposto -neste artigo aos· funcionários do Quadro· Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, à
medida que os respectivos ca1.1gos. · forem transformados ·. ou . transpostos para
Categorias Funcionais integrantes dos demais Grupos estrutur~dos ou criados
na ·rama· dâ Léi n:o 5. 645, de 10 de dezembro de í97o: ·
· ·
·
§

Art. ·.3.0

A gratificação adicional por tempo de serviço dos ·funcionários
do Quadro .Permanente da Secretaria do TrLbunal Regional do Trabalho da
Quarta Região que forem incluídos nos Grupos de que trata esta lei e nos
demaiS estruturados ou criados na forma da Léi n~o 5.645, de 10 de,dezembro
de 1970, será· calculada de acordo com o disposto no art..10 da Lei n."' 4 .345,
de 26 de junho de 1ga4.

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· lf~gislação anterior, será. assegurada a diferença, como vantagem
pessoal, nominalmente identificável, na forma do disposto no art: 4.o e respectivos .. parágrMos da .Lel Complementar n.0 10, de 6 de maio de 1971 ..

11
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Os servidores a.posentados que satisfaçam as condições estábelecldas para a tl'aiilSpOSição de cargos no Ato de estruturação. do Grupo respectivo
farão jus à revisão de proventos com •base no vi!J,or do vencimento fixado para
o nivel Inicial' da correspondente Ca.tegoria Funcional, no novo Plano de Retribuição do Grupo.

§ 1.0

Para efeito do disposto ne&te··artigo, será considerado o cargo efetivo
ocupado pelo funcionário à data. da a.posentadorta., lncldindo a revisão somente
sobre a parte do provento correspOndente ao· vencimento básico e ficando s.uprimidas. todas· as vant.agens, .gratificações, parcelas e quaisquer outras retribuições que não se coa.dunem com o novo !Plano de Classl!iea.ção de Cargos.
§ 2.0 - o cargo que servirá de base será o da classe· inicial da Categoria
Funcional para a qual tiver. sido transposto o c~go d:as mesmas denominação
e atribuições daquele em que foi aposentado.

3.0 - A revisão dependerá da existência de recursos orçamentários suficientes e somente poderá efetivar-se após ultima.da a tranSposição de todos os
servidores na ativida.de, de todos os Grupos em que ocorrer a inclusão mediante
transposição. .
.
0
§ 4, - Os novos valores dos proventos serão devidos a par.tir da publica.ção
do ato de revisão.
Art. 6.0 Na implantação· do novo Planó·· d~ Classificação de cargos, poderá
o Tribunal Regional do Trabalho da 'Quarta Região, mediante Ato da Presidência, transformar· em cargos, observada a LegislaÇão pertinente, empregos integrantes da Tabela de Pessoal Temporário de sua Secretaria, regidos pela Legislação rz'abalhist,a, a qual' será extinta.
·Ari. 1.0 AÍl funções integrantes do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, necessárias aos serviços da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, serão por este criadas, na forma do art. 5.o da Lei
Complementar n.0 10, de 6 de maio de 1971, adotados os principios de classificaçã9 e niveis de valores vigorantes no Poder Executivo.
· Art. 8.0 Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 3.0 da
Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, fica vedada a contratação, a qualquer
titulo e sob qualquer forma, de serviços com pessoas fisicas ou juridicas, bem
assim a utlllzação de colaboradores eventuais, retribuidos mediante recibO, para
o desempenho dê atlvidàdeS inerentes aos Grupos· de que trata esta Lei...
.
Art. ·9.0 Os vencimentos fixados no art. 1.0 desta Lei vigorarão a partir
da data dos Atos de inclusão de cargos no novo sistema, a que se refere o § 1.0
do seu art. 2.o
Art. 10. Observado o disposto nos arts. 8. 0 , inciso III, e 12 da Lei n. 0 5.645,
de 10 de dezembro de -1970, as despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do T.rabalho da Quarta Região, bem como por outros recursos a esse fim destinados,
na forma da Legislação pertinente.
. §

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
..•
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em discussão a redação final que
acaba de ser lida.
~

· Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
E'.!ltá encerrada.
.I
I I

"

Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

- 148Está aprovada.
o projeto vai à sanção.
Sob.re a mesa, redação' final que será lida pelo sr. 1.0 -Secretário.
É Ilda a seguinte:
..

PARECER

N.o 435, DE 1974
· · Da Comissão de Redação, apresentando a redaçãO .final do Projeto
de Lei da Câmara n.o 106, de 1974 (n,o !.126-B/'74, na Casa de origem) .
.· Relator: Cattete Pinheiro
A Comis.São apresenta. a redação final do Projeto de Lei da Câmara n.o 106,
de 1974 (n.0 2 .126-B/74, na Casa de origem), que fixa os valores dos níveis de
vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, e dá
outras providências.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
;_ Cáttete Pinheiro, Relator - Danton Joblm. ·
ANEXO AO PARECER.

N.0 435, DE 1974
Redação final do Projeto de Lei da Câmara n.0 106, de 1974 (número 2.126-B/'74, na Casa de origem), que fixa os valores dos níveis de
vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta
Região, e dá outras providências.

o COngresso

Nacional decreta:

Art. 1.0 Aos níveis de classificação dos cargos de provimento em comissão,
lntegrintes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, código TRT-4.&.
DAS-100, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, estruturado nos termos da Lei n.O 5.645, de 10 de dezembro de 197.0, correspondem os seguintes vencimentos:
Vencimentos
Mensais
Or$

Níveis

TRT-4.&-DAS-4 .................. , ..................... 7.880,00
'llR.T-4.&-DAS-3
7.480,00
••••••• o •••••••• o •• o •••••••• o ••••••••••

TRT-4.&-DAS-2

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

6.930,00

TRT-4,&-DAS-1 ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.390,00
Art. 2.0 As gratificações de representação, nível universitário e de retribuição pelo regime de tempo Integral e dedicação exclusiva, referentes aos cargos
que integram o Grupo a que se refere esta Lei, são absorvidas, em cada caso,
pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
Parágrafo único.

A partir da vigência dos atos individuais que Incluírem

os ocupantes dos cargos reclassificados ou transformados, nos cargos que In-

tegram o Grupo de que trata. a presente Lei, cessará para os mesmos ocupantes
o pagamento das vantagens especltlcadas neste artigo, bem como. de quaisquer

r
I

i
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outras que a qualquer título, venham percebendo, ressalV:ados
familla e a gratificação adicional por tempo de serviço.
'

•

apen~

·

o salârio·

I

'

Art 3.0 Na ~mplantação do plàno de cla8s1ticação dos cargos que deverão
integrar o Grupo de que trata esta Lei,. poderá o · Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região transformar em cargos em comissão, funções gratificadas e encargos 'do gabinete a que sejam inerentes atribuições' de direção, chefia
·
ou ~essoramento.

4.0 Os cargos de Assessor de Juiz, Código ·TRT-4.a·DAS-102.2, do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, são privativos de Bacharéis em
Direito e serão indicados pelos Magistrados junto aos qu,ais forem se;-vir.
Art;

Art. 5.0 O exercício dos cargos em comissão do Grupo de que trata esta
Lei é incompativel com a percepção de gratificação por serviços extraordinários
e de representação de gabinete.
Art. 6.0 Ficam criados, no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal

Regional do Trabalho da Quarta Região, 48 {quarenta e oito) cargos de Dlretor
da Secretaria de Junta de Conctliação e Julgamento, código TRT.,.4:•-DAS-101.2.
I

Art. 7. Ficam extintos, no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, 3 {três) cargos efetivos de Chefe de
Secretaria, símbOlo PJ-1, vagos, e· 6 {seis) cargos em comissão de Chefe de Secretaria, nível 5-C.
0

Art. 8.0 O provimento em comissão dos cargos de .Diretor-Geral, Dlretor

de Secretaria, Diretor de Serviço e Diretor de Secretaria de Junta de Conciliação
e Julgamento fica condicionado à vacância e conseqüente extinção dos cargos
efetlvos de Dlretor de Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta
Região, Diretores dos Serviços Administrativo e Judiciário, Encarregado do Prótocolo e Chefes de Secretaria.
? 1.0 Aos cargos efetivos a que se refere este artigo correspondem os níveis
de vencimentos fixados para os cargt~s do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, Código TRT-4.a·DAS-100, de iguais atribuições ou encargos.
§ 2.0 As gratificações de representação e de nível universitârio, que estiverem sendo percebidos pelos ocupanttes dos cargos efetivos a que se refere este
artig6 serão absorvid~ pelos vencimentos fixados por esta Lei para os correspondentes cargos· em comissão.

3.0 A gratificação adicional por tempo de serviço dos ocupantes efetivos
dos cargos a que se refere este artigo será calculada na forma do disposto no
ãrt. 10 da Lei n.0 4.M5, de 26 de junho de 1964.
·
§

'

Art. 9.0 Ficam transformados,

recl~siflcados

e criados no Quadro Permanente da Justiça do Trabalho da Quarta !Região os cargos especificados no Anexo .
. Art 10. :t vedada a contratação, a qualquer titulo, de serviços coin pesso~
físicas ou jurídicas, bem assim a utilização de colaboradores eventuais retribuidos mediante recibO, para o dasempenho de at!vldades inerentes aos cargos Integrantes .do Grupo TRT-4.•-DAS-100.

.I'I
!

I

:i"
''
I

Art. 11. O.S vencimentos fixados no art. 1.o serão aplicados a partir da vigência dos atos de Inclusão dos cargos no novo Grupo.
·
Art 12. As despes~ decorrentes da aplicação desta Lei serão· atendidâs
pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal do Trabalho da Quarta Região, bem como por outros recursos a esse fim destinados, na forma da Legislação pertinente.
·
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

TRIBUNAL REGIONAL !tO TRABALHO DA QUARTA RtGI~O
QUADRO PERMANENTE
GRUPO: DIREÇ~O E·tSSESSORAMENTO SUPERIORES
cnDIGO: TRT 4a. - PAS - 100

AHE XO

-......,SITUAÇ~O

NUmero de
cargos ou
funções·

ANTERIOR

DENO~:INAÇM.

SlTUAÇM NOVA
Símbolo ou
valor da

gratifi c;;ção

Numero de

1
1

Dhetor-Gera 1
Secretãrio da Presidência

1-C
2-C

1
1

Di retor-Gera l *
Secretãrio-Geral da

1

Secretãrio do Trlbunal Pleno

1-C

2

Diretor de Secretaria

z-c

1
"2

Dil·etor de Serviço

3-C-----1
. 7

Secretãrio
Pleno
DiYetor de
Diretor de
Diretor de
Diretor de
Diretor de
JCJ*
Diretor de

12

Presidência

---4

48

8
10
2
1
2
1
1
1
1

·'

-

DEfiOMlfiAÇ~O

cargos

1

Chefe de Secretaria
Assessor.
Assessor
Secretârfo da Corregedoria
Diretor 4e Serviço
Subdfret.or Geral do Tribunal
Assessor da Diretoria-Geral
Subsecretãrio do Tribun·al
Chefe do Serviço d~ Imp~en~a e.
Divulgação.
·..
Subchefe do Serviço de Imprensa e
Divulgação
·

5-C
2
2-C::::::>lz
R_G PJ-21
3-C
PJ-O
PJ-2.
PJ-3
)lo
PJ-3

'

do Tribunal
Secretaria*
Serviço
Serviço*
Serviço·
Secretaria de

Código
TRT,

4~.-DAS-101,4

TRT.4a.-DAS-101.4
TRT,
TRT,
TRT,
TRT.
TRT.

4a.-DAS-102,3
l!"a.-DAS-101.3
4•.-DAS-101.2
4a.-OAS-101.1
4a.-DAS-101.1

TRT. 4a.-DAS-101.2
Secretaria de-JCJ TRT. 4~.-DAS-101.2

Assessor de Juiz

TRT. 4a.-DAS-102.2

Secretârio da Corregedoria

TRT. ~a,•DAS-102.1

ASSeSSOr
.r-.

TRT. 4a.-DAS-102.1

PJ- 4
1
Assess~r-Chefe
RG
2
Assessor
RG ,
Observação: Os cargo~assin~fa.dos· coin asterisco serão providos em comissão, quando vagarem e conseqUentemente. se -e_;s
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O SR. 'PRIESIDENTE (Paulo Tortes) - Tratando-se de matéria em rejpme
de· urgência, passa-se à sua imediata apreciação.
·
·
· · · ...
· ·· ....Em. discussão a· r.e<laçãÓ final que acaba de. ser lida.

Se nenhum dos Srs. Sena,dores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
'

...

~

•,

· Está. encerrada.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam, . queiram permanecer
sentados.
(Pausa.)
' ..
_. .
'.
Está. aprovada.
•,•
Aprovada a redação fina~ o projetO vai à sanção...
Concedo a palavra, ao nobre Sr. Senador Arnon de Mello, por cessão do
ilustre Senador ~enjamim Farah.
. . O SR. ARNON DE MELLO..:.. Sr. ~residente, Srs .. Senadores, .costumo trazer
a esta Tribuna todos os reclamos que me chegam de Alagoas, Estado que . com
muita honra represento nesta Casa. E, atendidos eles, logo me· apresso a daqui
proclamá-lo, louvando a sensibilidade .dos nossos dirigentes que se empenham
em corresponder às esperanças· e satisfazer as .neces~dades do povo.
.
Assim foi ainda recentemente no caso de Santana do Ipanema, grande
Município produtor de cereais do sertão .alagoano, que se viu sem crédito bancário
exatamente nesta hora de começo da safra; quando· se avoluma a comercialização dos seus produtos agrícolas. Fiz apelo ao Sr. Ministro da Faz-énda, e. "ao
Banco do Brasil, pelo seu Diretor, Dr. José ·Aristófanes iPereira, tomou imediatas
providências :.para normalizar a situaÇão", suprindo ,de maiores recursos a. sua
Agência lo·cai: ·
· ·
·
·
··
. . ::· ·
·,

Universidade de Maceió.
Assim é agora, qÚand~· l"egresso de Alago as; deixando· estudantes· fell:i:~~
por terem atendida pelo Governo· Federal uma:sua justa reivindicação: a autorização para funcionamento da Universidade Municipal.
~
·~·
r· . . , .• ~ ,· '
Máceió, Capital de um Estado de 1. 700.000 habitant'es, não tinha ·escolas
notumas ·de Ensino Superior.. Entenderam-se o Sr. Pi'efelto. João Sampaio, que
realiza, na Cidade, grande obra administrativa, e· o Cônego Teófanes de Barros,
conhecido educador, cujo Colégio, o. Guldo de Fontgalland, reúne. cerca de 2.000
1i.lunos, e fundaram Faculdades, que. funclonarao também .à· 'noite, ·com· oà
cursos de Direito, Administração e .Ciências Contábeis; Filosofia, .Clên'clas .e
Letras (licenciaturas de· 1.o e 2.0 graus, hab1lltações em Português, Francês· e
Português:.In·glêsl; Estudos Sociais (licenciatura de 1}' .grau e hab111tà'ção em
Educação Moral e Cívica, licenciaturas de 1.0 e 2. 0 graus) ;"História'" (llce:ifclatui'à
de 2.0 grau); Pedagogia (hab111tações em ·orientação Educacional); Administração Estadua~ (licenciaturas de 1.0_. e . 2.0 81:!1-USl.; Supervisão Escola.!\. (licenciaturas de l,O. e a.o. gratis); Educaçao Artistica (licenciatl,lra ·de ;~. 0 • gr!).U).i ,,e
rnstituto de' Psicologia, com o.S cursos' de Licenciitttira
e. Formáçãq
de ~sli:ólogos;
' .
.
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Acpiração da Juventude
Convocado então para J~nta~ :ineus esforços aos··derEl~ no s·entido de -obt.erse a necessária autorização para o. funcionamento de. tais. cur$OS, fiz apelo
desta Trl·buna, há cerca de dois meses, ao Sr. Ministro da Educação. e Cultura
no sentido O,e atender à aspiração dos meus conterrâneos. Logo comec·~l a receber
de Alagoas mensagens de aplausos à posição que tomara e de estímulo a· que
persistisse nos meus apelos. Dias depois, indo fazer conferência em Mac·eló,
no curso de Formação Política, promovido pela ARENA jovem, e dispondo-me
a responder a todas as perguntas que me foss·em dirigidas, a maioria destas
se referia à urgência do funcionamento dos cursos notumos de Ensino Superior;
com o que se .evidenciava o Interesse por eles despertado.. ·
..

,.... 152 llletornando, então, a Brasma, procurei pessoalmente o Sr. Ministro da
Educação, a quem declarei que já não rep11esentava apenas aqueles que tiveram
a iniciativa da fundação da Universidade, mas tambéim a juventude alagoana,
ou melhor, os que, trabalhando de dia, só à noite teriam tempo para frequentá-la.
Fome de conhecimentos

Há uma verdadeira fome de conhecimentos pelo Brasil, como pelo Mundo, e
é sabido, aliás, que as escolas noturnas de Ensino Superior somente são procuradas pelos que querem realmente estudar.
A esse propósito, ouvimos, faz poucos dias, sobre o MOBRAL, a palavra do
ilustre Senador Ruy Santos, segundo o qual a taxa de analfabetismo caiu para
22% em nosso Pais, enquanto em 1940 era de 56%. Quando gov·ernei Alagoas,
na década de 50, .situava-se ela em 80% no Estado e, agora, vejo que em 1975,
o analfabetismo estará lá erradicado, mercê dos esforço .do MOBRAL.
O Ministro Nley Braga, manifestando sua plena concordância com esse
ponto de vista e sua disposição em promov'er o funcionamento da Universidade
autónoma de Maceió, tomou, de imediato, as providências que lhe competiam
para alcançarmos tal objetivo. iE no dia 10 do corrente o Diário Oficial da
República publicou o Decreto n.0 74.520, de 9 deste, assinado pelo Sr. Presidente
Ernesto Geisel e pelo titular da Pasta da Educação, autorizando o seu funcionamento.
Importância do Poder Legislativo
Srs. Senadores:
iMais uma vez ressalto a importância do Poder Legislativo na vida democrática, pois foi atendido um apelo feito desta Tribuna. Aliás, vale acentuar
que o Ministério da Educação tem sido sempre, n·estes últimos anos, ocupado
por Parlamentares e os seus dois últimos titulares são por sinal até nossos
companheiros do Senado, Srs. Jarbas Passarinho e Ney Braga.
Senador larbas Passarinho

O primeiro não teve oportunidade de decidir o caso da Universidade de
Maceió, porque ainda estava ele afeto ao Conselho Federal de Educação. Mas
multo me orientou no trabalho que desenvolvi para qu·e fosse autorizado o seu
funcionamento, e ainda ontem me dizia ele que lhe era ·inteiramente favorável.
Vocação politica revelada pela Revolução, homem público autêntico, o Senador
Jarbas Passarinho, nestes dez anos, exerceu cargos executivos - o Governo do
Pará, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação - e agora desempenha seu mandato de Senador com o brilho, o equilibrio e a grandeza que
todos }he reconhecemos.
Ministro Ney Braga

Quanto ao Ministro Ney Braga, conheço-o desde quando integravani.os o
PDC, do qual foi Presidente e eu Secretário Geral, sucedendo a Juarez Távora.
Vimo-lo aqui como 1.0 -Secretário, colaborando intensamente com o Presidente
Petrônio Portella, na sua dinàmica administração .à frente desta Casa. ouvimolhe os discursos, sempre cheios de idéias revelàdoras do seu espirita público e do
seu patriotismo. Ao ser nomeado Mln!stro, falou-nos aqui uma linguagem
da maior elevação moral, ressaltando a figura d·e Milton Campos, modelo de
homem politico. Faz questão o Ministro Ney Braga de afirmar-se politico e
de dizer que o animava ser um elemento de 11gação ent11e o Governo e o Poder
Legislativo. Sua atuação tem confirmado suas palavras, e tudo nos leva a prever
o grande futuro que o espera a serviço do Brasil.
No caso da Universidade de Maceió, dou meu testemunho da correção com
que se houve, abreviando-lhe a autorização de funcionamento para que os alagoanos que trabalham de dia possam quanto antes estudar à noite.
· .

- 153 na Democracia.
Edgar Faure, ex-chefe do Gov·erno da !França, em seu relatório de Presidente
da Comissão Internacional sobre o Desenvolvimento da Educação, constltuida
peaa UNESCO, em 1971, assinala que um dos postulados por ela adotados foi
"a crença na Democracia, concebida como o direito para cada um dos homens
de se realizar plenamente e de participar do seu próprio futuro". E, acentuando que a educação visa "ao desenvolvimento da sociedade, ao mesmo tempo
que ao desabrochar do homem", dando-lhe os Instrumentos para sua realização,
acrescenta: "Não se trata de adquirir pontualmente conhecimentos definitivos,
mas de preparar-se para elaborar, ao longo da vida, um saber em constante
~volução e para aprender a ser."
Cren~

Está evidentemente a educação ligada ao progresso social e à democracia,
que se alicerça no homem. E, por que assim o entende, o Ministro Ney Braga
tem a sensibllldade tocada por tudo quanto diga respeito ao seu campo de
atuação.
Agradecimento ao chefe da Nação
Na brevidade deste registro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não posso
deixar de agradecer ao Sr. Presidente Ernesto Gelsel pelo apoio dado ao S·eu
Ministro e pelo ato de autorização de funcionamento da Universidade autónoma
de Maceió. Agradeço, ainda ao Conselho Federal de Educação, exigente, em
verdade, como requer sua missão, na defesa da qualidade do ensino e no cumprimento da Lei, e do qual faz parte um grande alagoano, o Professor Newton
Sucupira. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESmENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre Sr; Senador Helvidio Nunes.
O SR. lliELvtDIO NUNES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, nas diferentes
oportunidades em que me ocupei do problema, dentro ·e fora desta Casa, fiz
sempre questão de deixar explícito que não se pode eleger apenas uma causa
como responsável pela existência e continuado agravamento das disparidades
l:legionals. Ao contrário, sempre arrolei diversos fatores que me parecem estreitamente ligados aos desequilibrios espaciais, tais como a política de incentivos
fiscais, através do mecanismo dos artigos 34/18, a sistemática de cobrança do
Imposto de Circulação de Mercadorias, a redução do Fundo de Participação
dos Estados e Municípios e a excessiva preocupação com a industrialização do
Nordeste, a. par da relativa importância dispensada às atlvidades agropecuárias.
Assim é que, segundo a palestra proferida pelo atual Superintendente da
SUDElN'E - Engenheiro José Llns Albuque:J:~que, para o corpo permanente e
estagiários da Escola Superior de .Guerra, "dentro do mecanismo dos estímulos
fiscais, nada menos de 1.533 projetas haviam sido aprovados pela SUDENE até
dezembro de 1973, o que corresponde a um investlm·ento global da ordem de
25,6 bilhões de cruzeiros, a preços constantes de 1972. Do total, 1.002 projetas
se referem ao setor industrial, Incluindo energia, telecomunicações e turismo,
com Inversões totais de 22,3 bilhões de cruzeiros; os outros 531 se referem ao
8etor agropecuárlo e totalizam investimentos de 3,3 bilhões de cruzeiros".
1!: verdade que, nos Governos anteriores, providências foram anunciadas,
algumas, até, erigidas em Programas, com o objetivo de oferecer Instrumentos
válidos ao setor ·primário, ainda o principal fator responsável. pela sustentação
da economia nordestina.
Infelizmente, por motivos que não vem a pelo examinar, as medidas adotadas ainda não foram totalmente deflagradas ou permanecem em estado de
hlbrenação.
Assim, o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulos à Agrolndústria do Norte e Nordeste - PROTE!RRA, criado pelo Decreto-!Lel n.0 1.179, de
6 de julho de 1971, e regulamentado pelo Decreto n. 0 70.677, de 6 de junho de
19172, depois de três anos ainda não ultrapassou, praticamente, as fronteiras
de Pernambuco, Estado Inicialmente escolhido, pelas tensões sociais mais acen-

- 154tuadas, para campo de sua atuação. E mesmo naquele Estado sua área de ação
é restrita, talvez em razão das dificuldades geradas pela própria· composição
do numeroso Conselho (art. 4.o).
·
Evidente que tal afirmação não deve ser recebida como atitude negativista
em relação ao PRO'I'ElR.RA. O que desejo realmente expressar é que os seus
objetivos, que em 1971 aplaudi, definidos no art. 3.0, estão longe de ser totalmente alcançados, embora não se possa negar a sua benéfica presença nos
demais Estados, principalmente no setor creditício.
Aliás, o projeto do II Plano Nacional de Desenvolvimento, numa espécie de
autocritica governamental, a par da afirmação de propósitos, consigna que, "na
agropecuária, com ênfase em sua transformação, serão executados o Programa
de Desenvolvimento da Agroindústria do Nordeste". (pág. 10).
·
Insisto na abordagem deste tema, Sr. Presidente e Srs. Senadores, porque
continuo convencido de que nas atividades agropecuárlas ainda repousam os
melhores alicerces do desenvolvimento da economia nordestina.
Não advogo, porém, que o setor primário exclua o secundário, ou em outras
palavras, que não devam ser realizados empreendimentos industriais na Região.
Ao contrário, o próprio crescimento da agropecuária reclama o aparecimento
das fábricas, que ainda encontram outras valiosas razões justificadoras de sua
implantação.

o que n·ego é transcendência, naquela área, do processo de industrialização
sobre o setor primário. Daí por que aplaudo a colocação recentemente feita pelo
Ministro Mário Henrique Slmonsen, assim expressa:
·
" . . . há ceroa eLe vinte e cinco anos o Boolslill vem se~1111cJJo rum nrodleio de
desenvolvimento que pressupõe que os melhores frutos do progresso
sejam colh!,dos peLrus Nações d:ndlustr!Ja.J!Ziadas. O novo qUJadro do sistema.
dle •pi!1eços lnte•l.'IMCil.omds oog;ere ·que os pa.i5es rloos em. prod'lll1lo6 primâlrlos
terã.IO opo[1úunida.des llliO ce<nán10 do desenVIo·lv1menbo mnmdda.l. Jisoo não é
11azão •que •SJbmdonlemos os esfoll'ÇtQS de ~a.ld:llação, •mlrus pall.18. que
itn:tJeii!sifiquemos com es.pe·cial prlotl'idialt!Je o desenvolvimle<n1lo dia m.inelrlação,
da 13<gritCulitu'l1a e .da pecuár!Ja."
E mads

·adll~te:

" ... em ma.térila de •agropecuária a~~nda tem~s 1cillgo oannmhio a pe•roorrer,
em 1bermJos dte seguro e •ex1lensál0 Qrulral, •as.sisNmcia téonioa., pesquisa e
seleção g;enétioa, em termos d!e dl·fusão de imlL!llOS' mediemos, em termos
de ,aJl'IIIllazemg;em e •de fo~ação de ootoqUJe.s reguiMOres e em tllemootS• de
lll<perieiçoamentto dos meclll!ldsmos de OOIDJell'Cl•aJ1àzação." (0 Estlulo de
S. Paulo. 21-3-74.)
·
.Ore.. se •a visllla.llzação dia .atual Mm!stro da F1a:zerulla, baJSie~dla l!lla ooVIB. rea.:
]j,ciJa.de tdos preços il!lte.ma.cltoniaãs, die~ll!lle est.Ttaltégta a sell' •a.dot:lld:a ;pelo E\lliÍS, oom
:rnialiores ll.1azóets a odlen.,.a.ção tl'a.çad;a ha.Viet'á dte ~~e~· seguida IliO iNordieste, pelas
Ila.zóes que sell'iai f:rus•tidlioso· no~a.mrmte eill:umtetl'lrur, mas •que, em smtese pfll'feãta,
estão coinSdgl!ltadlas m Proljeto d•o II PiND:
·
"Outro ,a,spe.c•to •a aiS'SIIrnlatlar é •a tl'le~e.vã.ncla d:e OOI!Isolidalr .a di!ve!iSdfioo.ção e
espeda.liza.ção treglooa.l do desemo•lvlmenmo .a~la, tenàb em ViJSta as diferte<ntes
vooações 1111a1tun•a.ls dl~S
produção." (pág. 34).

dive~r~1~

Regiões e .a

div·~~dJa.cle

l)]a diOtbJ.:;ão dJe

faJtJ~e1s

de

.

N1a ve~dade, 'as prâ•ttcoo •!llgll10'Pecuárlas s•eguidas m Noodlelstte, a;p,eslall' dKlts BManços experimel!lltaóKliS Ms ·últlmos ano1S, estão longe tdte &!ii." eompa!l1aldlrus àS vea::Lficadlrus oo •Geai.1Jro-8ul, já em 1:1ase de .a.prec~áv.eJl mo~e·rn:l7Ja.ção, com o em.pre.go,
ia:lclus!ve, d:e •apttltl'IWd,a ttte.CI!IIOlog.la.
Daí os m~voo qUJe jlliStlfLcam .a d.lveriSdfioação m ·tr.EutamEmibo, · mrus também
o l~liclrt;o recol!lhe•C'LmeaJJto de que o,s falto~es eldiem1os, ta1ém ·dos que lhe 8âo
pll'Ópll1LOS, repe11cmtem ma.ls a,cenltuada e dolo•ro~>amemlte nta 10001l'1101l1.1la Mil'l~.
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· Sem frurur nos preços qua.s'e pa-oilbl•tivos dos Jns,' r.umentos .agrícoLas, ms eLevados cuSitos dos :lmipLemelllltos e lmoomos, que c011npama,àJos oom os sdmi1rur.es cUISitJam
~ez Vlezes mads, na ~ase dia com.eil'da.llza.ção, a polLtlca ·eLe preç.os, O['ta; pa.rn aroelllder
as neces&diadies do Centro~Sul,. ~a em razão doo oomp:icaidos meoam.llsmos da
:politooa lntern!IICi!OIJJal, e~ f:un.ção de.pred:adooa na débil pl'loldrução agrirola
do INmdieslle.
· . T.o,mo· pÓ[' e~emploo a ce~a ·eLe cama,úba,,
prod.utm'es válr:los Estados daquela RJegião.

o .algodão e a .mamo,na, d1e .qua .são

Depois da úLtima coof1agração mtmdLaa,

rte, quase três décadas

da prodluçã.o. ·

·

·ln.exp1o~ados,

'OS ca.mJJaJuba.is paiSiSllll1am, p!13!ticamenpoils que os cus1tos u11:Jralpassa'Vlam o v•am

Nos 1d.oi!IS WtAmos 13JilJOS·, em vin:itllide .clJe medldia.s ltOllll!lldias pelo Gov:emo• F1edleml,
a cem de Clllml!IIÚba ex.peaillllentoiU s'ensível. melhoiiia, ,fa.t:Jo ·que gerou expecta,:div'as
otlm:lstas em tQdos quW1111lo5 se ea1volv:em m proce!SlSO prodiultivo.
Durou [I)Oiuco, lnfelizrnltml!ie, a euforta. Os J)["eç.os, no oamente ano, caí.ra:m
,3ISISUISI1Jadoa.1allllleall1le., crliaru:!io o pân.Lco· e proVlOcamdo o de.SieiSitímWo.
O mJeSmO eiSitã o~eru:llo ·com ~espet•o '!!lO &godãio·. Está lionPJe ·de aLcançrur,
l!lJa atua:l. ISia;•, os Pll1eÇOs da antJe['iloll", com .a a;gm!IIVIal!lJ1le dle que o l!lJúmero dos que
P!lll'lblcilpam do pll'IOceiSSO é :lnflmtJamel!lJte ma1Joi' que o dos que mtenrêm 1!1.0 da
.pil'Odrução da Cell."a de cama,úba. ·
Com ~eferêncla à :mJIII!llOina, recebi oo ~retfclto Newtoiil ,dJe · CMrtlro Macedo,
dle São RJailmiU'Illd,o No~o. um ·.c!J01S ;pr:Lnclp1a~s pó1o•s dle ,dleiS,env·a.lvime•nrt:'o c.o meu
Estado, o telegrama que não me furto de ler, pois que bem expressa, nos singelos
inúmeros, ~as oogústb!m doiS! 1S:W~ad01l"es da,que,:l3. ilmp,or~~te •Regtão dia· !P~1aui:
"·Meu lnOO!méddo la~a.dm'eis este Mumicíplo r<:coll."rem vossên1cã.a. oonticLo
·rec1amrur meilos ampaJro mamooa iiliteira.nmnte de.s'V18:1ortzadial p1t cAno pasmcLo ·\1e11:11dla-se quilograma: baga mamona dois ·cr:uzeliros enqu:al!lJto este
ano está cota.do em elnqüenta cel!lJtavos. m~oad1o• local pt Safm es1tá ·sendo
per~ld:a vlii!tude ·pll."eÇO não COmaJ•e'!liSIIlr •colihedta."

.. 811". PrlesLcLel!lJtie e Srs. Sellialdores, deSII:l,ec•eiSsMlo ~erla dizer qll!e .a e~e'V13ção dos
preços, melhor- d:lzealdo, a. flxiação de 'justos p11eçoo pa['ta :a. vel!lJcLa ldia o~a de carl!llaúba, di() ·~odã.o e da mamona mão resolw, absolutamente, ·todos os problemas
da :agticulitull1a p.mttcad1a 100 Noll'ldesoo. ma1ro que também não 'l.'lesd!Vle ralté me!Smo
os dos Esi:JaJcll)s mais d~retamet~~te· llllteressaJdos, embora o algodão e 1!11 cera de cal'~
na.úba figurem entre os seis principais produtos que compõem a pauta de exportações da !Re~ão. ·
·
·Acontece, porém, que ·tais fLutuações ISã.o um liiildício Vle:eroentJe de· que exis,te
algo que pteclsa de sell." .rep~ado, uma peça que está ll1eC1aimaJndo a'justamellllÚO,
1l:mJill !OOl':mJ!I. que., se existe, não leiSitá ;produzl~ndo os efeirtloiS espe[1a1dOJS·.
. iDe uma cod5a, tloda·v!Ja, eSitoiU 'absoliutamente convealclclio. lll .a de que se as
providênclas qllle se impõem não forem COI!lSUmWdlrus, em .prazo relatlwtm~ente
cul'lto, :a:gll'la:Viar-se-á, sem sombra de el'll'O,, •a ~t;rjstJe e ·ooll'1Str!mged0111a Jrlelalkllaide
regkma:l..
.
.
· A ilnsegumnça provoca o desestimulo e o desestámulio·, no ·c:ampo da produção,
conduz, inevitavelmente, à socialização da pobreza.
Bem .Siei, et!JIImert:Jal!lJto, .que· a. •estra.téglia. so1cilal pa~·a. o .se1tor rn11al, conso,mte o
Pr1Qije.to diO II ~.amo Nr.~~cd.ooal de DesenVlOlvJmen,to (pág. :m e.sltá "V10i1Jbada. IP3m
31S1Segtll1rur :m :pmid'uto~r maior pamtlclpaçã.o na .11e'!lldla diO Sillito,r, ·pro'leçã.o a1o• pe.qUiei!lo
produtor, elevação continua da renda real dOIS trabalharores e sua colocação sob
o ·amt)RirO dias •I.Jeil~ 'I111aba:lh.IISitJas .e da !Te~dêl!lJcta e A.siSihsltêl!lJc:la. SOc11!1il".
São objetlVlOs ;pe['!IDaiiiJel!lJtes 'a q100 W•d.os ~.~r:am, 1apa ~~Eitlmru:lla.dos pe1a altel1ação d1a eSJ1:111llJtégla poilittco-e·"onôroic.a e rocl'!lil que· omlien,ta o P:ais, Olri·en,iar,oo
que se adusrtilll à r:eaJ!td1ade., à vocruçii.o e .àJs. ~açõ1es do· !N'ICI11dleste.
. · Justifica-se, p1ename1Il!te, pois, que as mdnbas paliaVll1as flinia.is ooj1am de :renovação de: eJS!Pie['anças, '1110 J.n.$1Úrunte ern que "a 'ag;rope.cuárla, q111e v;em ltenJd.o, em
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papel ·no dooenvo[vi:moo.ro bl'lllSlJ.eliJ:o,, com O<mibribuição mu.1rt:o mais slg:nifmtiva.
;p!lll1a o crescimeul!bo do Pm •e 1mos11'1anõo ser o iBrlasil oo;paz dle il.'100J]iza.r a sua.
vocSJção 1de supmdor mwttial 1de 1alimentlos e maté1"!1as-pnlmaLS ,a,~as. com ou
sem elilllbo11.1a.çãio1 mdlustrial". <Pro•j. n PND, pág. Bl.

P11aza .aos céoo, Sr. Pres:Ld!enote e sm. Senadores, que lbal 1aconrtleça 1110 mais
cull11:o e-"ã)aço de ·tempo ,possív.el, (Muito bem! Palmas.)
O SR. PR.ESIDENTE (Paulo '11orrQs) - Concedo a pa:~av11a •ao :nobre Sr. Senador oNeliSiol!l Oameliro,
O .SR. NELSON OARNEIRO - Sr. Ptestditm1te, o Se«llllido Fedm'ail ~ emm:L..
nllir poiSISiVJelmente ·adndia hoj1e a. mclicaçãio, pelo Senlmr Pa'lestdde da República.,
do Almf1l1al!l~ Flor1aoo •Peixoto Fla.na Lima p!lll1a o Go\llellmio do .f:1lltJuro iElstalcllo do
Rio. 0Ump11.1e-me 1assma1Bit', ~1a opOl'ltunidlade., qoo S. Ex.a ~11ão IJ)Iel11:ealce e qUBlquer pamtl.do politico, Nem .as l'eSipOilB8obllidades que a Lei ColllliP]ementJBit' lhle COIIlfere permlrt:lirilrum :a S. Ex. a 1abri~aa:-se à 6011DJbl1!11 die uma lllOglrenÜ/a.çáiO, em demériw
·da ouwa. ·Pil'e'Cisall"á o A.lmtren1le Fiaria Lima, .para; .bem oumpl'l!a.- 1a difíclil. 1Jalriefa

que lhe .será •COI!lf1rud!a, libell'diWde· pwt1a •es1colh6i!', d1ea!itro IQIIl ·foll1a 1di01s pa.tltllcliO.s, os
e:Lemetllto.s qUJe o deVlam 1!ll\lXl1l:aa:. Desne·cessmo· será dootwcar que, lllão SieltldG,
cOilliJO os dema.!IS, ·e1ei1Jo 1a 3 de ourt;ubro, IIIIem lã!dicSJdlo ;por 'llm pamtJ!dio, de S. Ex,a
não se :pode 11eclama.r ou e~~Lr if1de·Uid;a;de 1>a11tlidâlrdJa., lb!ll:nio mails q'lll!mdo, se a
ARENA é ma;j oil'iitárlla illiO· •atiUia! iElSta1dG dia Rio•, o MDB mllJIIItém expre\SSilV!a ma.ior!a
d·e TelJa'le~Sel!llta.çã.o no Estwdo da Gu;am.a;ba1ra. 'Drru:n:foll'ln:á-lo em mteg'miiiit.ie de
'Um do:s .pruilt1dlols ~e ria !tOlher sua .a.ção d,e ·adn'Unistmwd.or, qUJe ~ó dleve· ibell' limites
nos temo-s Legails e oo bem .púb11co.

O Sr. Am11.ral Peixoto - V. Ex.a me .peml1te um •li!Pa:r.t.e?
O SR. NELSON CARNEmO - C.om nliUita ·hoi!lJM.
O Sr. Amaral Peixoto- Qumdo o Se!IIIIlid.o ·e~u •a Lei drulinitJegmção dos
dol.s Estados, procurei, por todos os meios, exitar que o Governador fo.s.se nomeado
llJillbes d~s e1eicões. Er:a ll1iOISISO pOOllto de vils;tJa que eLe dlevea:lia ser elie:Lto peCo :povo
ou, pe~o ·menos. p1e~a futUIJ.1SJ ·AIS-\'1embléla Legis1aMVIa dlo IIIII'Wo E511laiclo, a. e·xemplo do
qtlie se paiS~S•a., ,a,tullllm.'ell!llte, n11J> ~ais. Mas, de qUJaLquer modo, já que o GoVIell"'ll
esbaVIa ~ 1a lll.Ome1aT, qUJe pelo me!IIIo:s nã:o o fizas~e mies dia reail.l.zação das
eleições, justamente, para evitar isso a que V. Ex.a se refere: que ele fosse envolvim, soodo e,1emem,to .prutico, inms lutas eLe1toa.Ws, e ta sua obl'ISJ ~clim1lni!Stl1rutiva,
que é imp1oll.11lalllltlsslma, qUJe é uma dia1s mais impont!ll:nt..as dladia:s lll: um ihol!lllem
:públ:!co 1!1.0· Bll.'lasil, pudasse de 1a:lgum modo ser compromll!tLcLo pela !P!lliXãb ;políJtica.
Devo reconhecer que o Presidente da República, realmente, fez aquilo que esperáVtanliOIS: e~coJheu um homem fom dos qoodo:los part!JdlÍ4'110s, e €1Spe!'\o que as.s1m
OOIIIItil!lue, ;prura podler leVIa.l' 1a;cU:mte o g:ramde empreel!l~ qUJe lllem sobre
seus ombt'lo5. Quell'O :r.e.~sa:ltJair, oa!ndSJ, O'llltil'o ponto·: é que ele foi, ll!lla iPErR.Olm.AS,
além <lJe ~all!lldle admimstmadJOil', um ll!llaciOII!IIallstJa:, lhomem voM.a.do• :pam os linrtlell.1esses do Bra.slil. Não !SOu ,do,s 1apa.!xoll!llados, 1clJos •j1a1oobl!IIIois, 1dios ·homene qoo llliio que1

Tem. 1a C!OLruboliaçãio· le'Sittlaiilge!!lrta, ;por ltodOiS os modos, mas 111cho, oobl"etuudo l!lO mundo de hoje, que temos de .fj,crur vobtados pall1a de!lb'I!lO .die \llOIS!Sas fa:1Cmtieda:1as e defem.de!IIIdo o que é III.O\Sslo. Fo·i o qwe ele fíez IIIIaJ iPlETROBR.AS. Elsp1ell"' <lllle seu su(lesso·r OO[JitiruUJe •eiS\Sta l!nlxa àle condll!1la,

O SR. NELSON CARNEIRO -

Mul1to obll'ig1i!Jdo :a V. Ex.a

O .Sr. Dant.an Jobim - P.ern!dte V. Ex,n ~ a.pme?
O SR. NELSON OARNEmO - Com muita, hiol!lM.
O SR. DANTON JOBIM- Falou o Lider da nossa Bancada; talvez parecesse
desnecessária a minha intervenção em aparte a v. Ex.a Entretanto, posso afirmar
que foi um dia de grande satisfação para mim aquele em que fui informado
de que o Presidente Gelsel havia escolhido tal personalidade para ser o Governador provisório da fusão. Todos sabem o quanto combatemos a fusão; ainda
não estamos convertidos a esta idéia; pelo contrário, através da Televisão, através
de todos os meios de comunicação de que disponho, confirmo esse ponto de
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tema. Agora, acabo de publicar um volume com alguns dos discursos pronunciados, mostrando as terríveis conseqüências, para a Guanabara, da integração
assim precipitada, sem maiores estudos, do Estado do Rio com o Estado da
Guanabara, com o nosso Estado. Entretanto, a verdade é que já que se fez a
fusão, se decretou a fusão, já que o ato tramitou pelo C<mgresso, foi aprovado
pela maioria e, mesmo contra o ·nosso voto, nós agora precisamos considerar
seriamente o interesse dos nossos Estados, isto é, do Estado do Rio e da Guanabara. Terminada a luta pela fusão, é preciso que encaremos o futuro com confiança; é preciso que encaremos o futuro com o ânimo de corrigir todas aquelas
anomalias, .todos aqueles erros que se praticaram. Estou certo de que, confiando
a um homem isento o Governo da nova Unidade Federativa, do chamado Grande
Estado do Rio, o Governo agiu bem desta vez, sobretudo em virtude do alto
conceito em que é tido S. Ex.a Não o conheço pessoalmente, e me reservo para
julgá-lo depois que ele praticar os seus primeiros atas, no sentido da execução
de sua dificílima missão, mas acabo de ter o testemunho do nosso Líder, Senador
Amaral Peixoto, de que se trata, realmente, de uma personalidade capaz de
desempenhar-se dessa função, com o mínimo de prejuízo para a I)ossa Guanabara.
O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço os apartes dos nobres Senadores
Amaral Peixoto e Danton Jobim, e os incorporo com muito prazer a esta modesta
oração.
O Sr. Eurico Resende - V. Ex.a me permite ingressar aí na órbita da
fusão? ...
O SR. NELSON CARNEIRO- Com muito prazer.

1.

I
!

I

O Sr. Eurico Rezende - ..• onde eu contemplo os três Frades Maiores da
fusão. Devo assinalar o meu contentamento diante da manifestação de regozijo,
de confiança, com a escolha presidencial, que realmente se deu nas horas altas
da melhor inspiração - a escolha do ilustre Colega do nosso eminente Senador
Amaral Peixoto, Almirante Faria Lima. Não digo que essas críticas, esse pessimismo se tivessem verificado aqui no Senado, mas houve uma sinfonia de
realejo, pelo menos na Casa vizinha, no rentido de que o Governo Federal iria
colocar, como Governador da Guanabara, um instrumento vigoroso de facciosismo partidário. Tive oportunidade de ler na Imprensa, declarações de um
ilustre Parlamentar carioca, de que a Revolução pretendia, através da nomeação
do Governador Provisório esmagar o MDB. Então, constata-se que todo aquele
barulho se equiparava a uma figura: "A noite, desce o orvalho nos canteiros e
o Sol da manhã o desmancha inapelavelmente." Mas quero dizer que é perfeitamente dispensável a advertência de v. Ex.a para que o futuro Governador Faria
Lima não pratique atas de interesse partidário da ARENA. Perfeitamente dispensável a convocação de V. Ex.a para os aspectos de fidelidade partidária,
que não existe. Quer dizer, como não há apoteose sem sombra, o regozijo pela
escolha do Governador Faria Lima ficou um pouco perturbada pelo discurso
de V. Ex. 11, que reflete ainda, embora em outros termos, aquele pessimismo.
V. Ex.a imp'icitamente está admitindo que o Governador Faria Lima poderá
influir no processo eleitoral da Guanabara. De qualquer maneira, se ele não
influir, é um direito legítimo de S. Ex.a; e se resolver influir, é um direito
igualmente legítimo, desde que não uWize o poder oficial, pois neste caso ele,
realmente conspurcaria as virtudes e a pureza do regime democrático. De
modo que,' no momento em que se fala tanto em distensão, em abertura política,
V. Ex.a não queira proibir homens públicos eminentes de ;participar dessa
distensão e de comprovar essa abertura política. Tenho para mim, embora
não passa afirmar que o futuro Governador Faria Lima, em termos politicopartidários, vai ser isento, dedicando-se exclusivamente à Administração que,
realmente, vai enfrentar sérios problemas de intervlvência dos dois Estados, que
se fundiram no grande Estado do Rio. Devo dizer que apreciei mais os apartes
do Senador Amaral Peixoto que por certo viveu também as emoções do companheirismo do Almirantado, e do aparte do eminente Senador Danton Jobim
que, de certo modo, rezou a seu .confitcor a respeito da fusão.
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vê uma advertência onde há apenas um elogio à atitude do Senhor Presidente
da República.
. Não advirto o futuro Governador do Estado do Rio, mas apenas me rejubilo,
porque aqueles que acreditavam, ou no dizer de S. Ex.", que o novo Governador
seria um instrumento de pressão, hoje já estão convencidos de que a escolha
do Presidente da República, inspirada, evitará que Isso ocorra. Isto. é o que
todos nós desejamos, como integrantes do mundo politico: que S. Ex." seja
um ótimo administrador, e como ele terá de buscar os e!ementos da sua administração não só num Partido, como no outro, é natural que ele se coloque acima
dos Partidos e fora dos Partidos.
··
Vale, por fim, destacar, Sr. Presidente, que a própria escolha do Almirante
Faria Lima não resultou de qualquer vinculação partidária, eis que o Senhor
Presidente da República, ao fazê-la, não agiu como destacado membro do Partido
Oficial, tanto que não procedeu a quaisquer consultas, diretas ou indiretas, mas
como Chefe da Nação, no exercício .de sua Magistratura Suprema.
Era o que eu tlnlta a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) .....: concedo a palavra ao nobre Sr. Sena·
dor Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, inicialmente;
em atendimento a pedido ·do Diretório local do Movimento Democrático Brasileiro, desejo solicitar ao Sr. Ministro da Justiça, possivelmente através da Liderança, Informações sobre o desaparecimento e a possível prisão, em Ubatuba,
do Sr. Octacílio Lacerda, comerciante daquela Cidade·, e que há três ou quatro
dias se. encontra desaparecido.
Consta à família ter ele sido preso, mas ignora seu paradeiro e a confirmação desse fato, assim como o motivo dessa detenção.
É o pedido de esclarecimento que faço, em atendimento a uma representação recebida do Diretório local.
·
·
Sr. Presidente, no Inicio da campanha eleitoral, que se desenvolve em todo
o País, estamos dirigindo à família trabalhadora a seguinte mensagem: ·
"O MDB encarna, neste momento a luta do povo brasileiro por um
desenvolvimento com democracia, com independência e com justiça social.
o crescimento económico ou o aumento da produção é importante.
Mas não é tudo. Para que haja verdadeiro desenvolvimento não basta
que a produção aumente. É. preciso que o povo viva melhor,· que a
·
comunidade nacional se desenvolva.
Nesse sentido, formulamos três críticas fundamentais ao atual modelo
de desenvolvimento brasileiro:
1. ele é excessivamente "centralizado", do ponto de vista politico
e económico;
2. v·em-se processando com profunda "injustiça social";
3. vem provocando a "desnacionalizaqão" de muitos setores de nossa
economia.
Centralização
Centralização, no caso, significa concentração excessiva de poderes
económicos e políticos nas mãos do governo federal, o que impede a
.
critica e o debate dos problemas e das soluções.
É preciso respeitar os direitos fundamentais das pessoas e. das instituições que integram a comunidade nacional, como as Associações de
Classe, a Imprensa, os Sindicatos, as Universidades, a Igreja."
O Sr. Eurico Rezcnde - V. Ex." me honra com um apo.rte?
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··o SR. FRANCO MONTORO "A função do Estado não é a de absorver ou dominar essas entidades,
mas de ouvi-las e respeitâ-las, desde que atuem dentro da Lei. E, em
ú!tima instância, quem deve julgar as violações da Lei é sempre· e
apenas o Poder Judlciârto.
A concentração do poder, a falta de critica e a ausência de partipação da.comunidade tem prejudicado nosso verdadeiro desenvolvimento.
~ preciso substituir o monólogo governamental por um diâlogo democrático."
Ouço, com praze.r, o aparte ·de V. Ex.a
O Sr. Eurico Rezende - O eminente Senador Amaral Peixoto comunicou
à Casa aquilo que qualificou de coincidência: no instante em que o Presidente
Nacional do 1\IDB ia falar, no Interior de São Paulo, acabou a enet~gla elétrica;
houve uma rl!ptura no fornecimento de energia elétrica. E agora, também, vejo
outm coincidencia: V. Ex.6 resolve esc·rever uma carta à família ~rabalhadora
assim nas cercanias das eleições. Esse f·ato .por si só caracteriza que esse do~
cumento, elaborado por V. Ex.6 , peca pela falta de isenção. J!: um documento
politico faccwso1 e começa mal e contraclltoriamente. v. Ex.a diz que a politica
do Governo esta facilitando a. concentração do poder econômico nas mãos de
alguns e, por via de conseqüência, a. concentração do poder politico. Vê v. Ex.a
que em São Paulo não .tem sido assim. o poder político de São Paulo colocou
V. Ex.a nesta Casa e com uma particularldade, que comprova o paradoxo, a
contradição de V. Ex.a: foi a votação senatorial maior, verificada no Brasil,
em todos os tempos. Então, essa concentmção de poder político estâ operando
a toda carga em favor da. nobre Oposição, representada pela tenacidade e pelo
talento de V. Ex.e. E quanto à falta de Uberdllide sindical, v. Ex.e. não comprova
o· fato. O que falta é a licenciosidade. Llcencwsidade essa que v. Ex.a teve
que enfrentar quando em. Ministro do Trabalho. V. Ex.e. teve que praticar inoorvenções em Sindicatos. E com iSso V. Ex.a suprimiu a liberdade sindical? Ou
assegurou a liberdade sindical? A liberdade para aqueles que queliam praticar
uma politica sindical sllid1a e que eram combatidos por minorias aguerridas,
fortemente prepa.radas pa,ra. um nacionalismo de importação em termos de
cubanização do País. V. Elc.a verifica que o Slndica;to, que antiglllmente só tinha
carâter reivindicatório, hoje, tem carâter de prestação de serviços. V. Ex.a vê
que, através da vida sindical, estendeu-se, neste País, até o décimo oitavo salârlo.
Conheço trabalhador que tem, ainda, o décimo oitavo salârio, que não havia antigamente, porque no instante em que, através do PEBE, o Governo concede cinco
bolsas de estudo a um trabalhador, e essa .bolsa de estudo é de qullitrocentos e
dez, quatrocentos e vinte cruzeiros, está. adicionando ao décimo terceiro salârl.o,
que é tradlcwnal, mais cinco salârios. o f•ato, porém, é o seguinte: hoje, é carta
que v. Ex.a estâ escrevendo à família trabalhadora; antes, era oficio; anteontem,
era bUhete, mas 10 fato é rque, após cada carta, cada ofício e cada bilhete vem a
eleição e a estatística da;s urnas revela o apoio do povo aos candidatos da ARrnlNA,
vale dizer, à •ação governamental da Revolução, contentando-se a honrada Oposição com a presença, colorida, ilustre, mas minor!tw, da nobre facção oposicwn!sta.. Então, seria pedir demais que V. Ex.a, nessa carta à familia trabalhadora mostrasse a1guma excelência da ação ~revolucionârla. Seria pedir demais,
mas vam<is aguardar, porque mesmo com o interesse, mesmo com o faecloslsmo,
mesmo com o passlonalismo de V. Ex.a, é possível que, nesse texto, em algum
ângulo da sua manifestação, exista o reconhecimento de alguma medida sadia,
praticada pelo Governo. Mas, em principio, esse documento, .em termos de veredicto de julgamento, isento e !mpa.rcial, rogata venia., Sr. Senador F11anco Montara, 'é superavitariamente suspeito e, por via de conseqüência, lmprestâvel.
I

I

'I

'I

o SR. FRANCO MONTORO - Adjetivos, considerações estranhas, elogios
gratuitos, não respondem aos fatos que aqui estão sendo apresentados. A nossa
preocupação é apenas uma: a verdade e, evidentemente, tudo que estamos di-.
zendo é, rigorosamente, verdadeiro. 'Diz V. Ex.a que a prova. do desacerto de
nossas paLavras, no tocante à concentração do poder politico, é 'a de que fomos
eleito Senador, pelo Estado de São Paulo, com uma votação consagrado·ra. A
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apesar dessas forças. Portanto, o ,argumento nada prova em favor da .tese de
v. Ex.a AJponto três criticas, sem negar os aspectos positivos, mas as criticas, ao
nosso ver, são fundamentais. A primeira se ·refere à concentração de poderes
politicas e econômlcos nas mãos do Governo Federal - e Isso é um fato incontestável. Quem escolhe os Governadores hoje? O Governo Federal: Quem decide
sobre todas as espécies de financiamento? QUem tem a inlcia.tl;va em todos os
projetas de ma·ior significação, senão o Governo Federal? Que é :r:eLto da velha
autonomia dos !Estados? Que é feito da autonomia municipal? Criaram-se Fundos
de Participação dos Estwos e Municípios, cuj.a · cota foi reduzida de 20% para
10%, porque não se confia no Município e no Esta.do, com os protestos de Senadores da ~A. O que é Isto, senão concentração de poderes?
Em matéria de publicidade, todas as vezes em que o Governo quer, estabelece a cadeia da televisão e dO rádio, no Brasil e fa.La. aos cem milhões de brasileiros. Quem .pode Isso? o Governo Federal e só o Govemo Federal. A Oposição não tem o direito de ir a uma dessas cadeias, paza refutar, criticar ou debater esta matéria. Esta con'Centração é um fato incontestável, e é disso que tratamos, na .primeira parte desta mensagem aos trabalhadores ou à família trabalhadora.
O Sr. Eurico Rezende- V. EX.a me honra com outro aparte?
O SR. FRANCO MONTORO- Mensagem, sr. Presidente, peLa qual estamos
procural'lldo colocar o debate político em nossa terra, não em tomo das qual!-'
dades e virtudes pessoais dos candidatos, mas, aptoveitar esses 60 dias ·de debates, para uma conscientização do pCJIVO br.asileiro, para o chamamento à. responsabilldade, para que o povo brasileiro saiba que há duas concepções na vida
pública brasileira: uma que acha que há um mila:g:re brasileiro, e que a função
dos ParlamentM'es é apoiar a .execução· desse milagre; outra, um 'PM'tido legal,
organizado, que tem uma posição contrária, que reconhece 'aspectos positivos,
mas acha que esse desenvolvimento está sendo feLto com algumas distorções fundamentais, e estas distorções são exatamente aquelas três aqui mencionadas. A
primeira destas ·distorções é ,a, concentração de poder político e econômico nas
mãos do GoV1emo Federal. É a. negação da Democracia no seu ·sentido pleno e,
por isso, luta o MDB, peLa Democracia, por aquele mínimo de Democracia compatível com uma nação •culta e civilizada.
Esta, a primeLra reivindicação. Há divergências, V. Ex.a cumpre o seu dever,
defendendo o ponto de vista contrário, mas o que pretendemos é levar ao povo
brasileiro a consciência e a notícLa de que há duas posições: a daqueles que
defendem, in~ondiciona!mente, o modelo chamado de "milagre brasileiro"; e
outros, que opõem sérias restrições a esse modelo, na.· medida em que ele falhe
do ponto de vista democrático, na medida em que ele se realiza, em benefício de
uma pequena minoria, com o sacrifício da Lmensa maioria d·a população brasileira; que esse desenvolvimento se processa, também, em beneficio das grandes
Empresas, quase todas estrangeiras, ·em detrimento da. .pequena e média indústrias de nosso País.
Todos os dias recebemos queixas, representações, da agrlcultut~a, da Indústria, do comércio, brasileiros, protestando contra a diversidade de tratame·nto
recebido por eles, diante da proteção dada à grande empresa - e a grande empresa, no Brasil, é, quase sempre, a e.mpresa estrangeira.
O Sr. Eurico Rezende- Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Este, o debate que queremos fazer, objetivo e
cl·aro, apresentando os fatos como estamos apresentando. EXibirei outros dados
objetivos.

Dou o apM"te a V. Ex.a, nobre Senador Eurico Rezende, mas peço que o aparte seja na forma r·egimental. iNo início das minha:s palavras, falei dois minutos,
e V. Ex, o. deu um aparte de cinco minutos. O aparte, diz o Regimento, deve ser
breV'e.
O Sr. Eurico Rezende - Exato .
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faça uma antecipação do debate que deve ser ampliado na campanha eleitoral
que se 1nicl.a..
O Sr. Eurico Rezende - O fato de eu extrapolar o limite regimental do aparte significa, apenas, que V. Ex.a é um dos melhores recursos humanos na Tribuna Parlamentar e. exerce sobre seus Colegas permanente f•ascinação. Procurarei
ser rápido. Concentração de recursos económico-financeiros, pela União.
O SR. FRANCO MONTORO - E poder poUtico.
O Sr. Eurico Rezende - Essa concentração é que está disciplinando o progresso sócio-económico do Brasil.
O SR. FRANCO MONTORO - Ou sacriflca.ndo.
O Sr. Eurico Rezende- V. Ex.e. está enganado!
O SR. FRANCO MONTORO - São dois pontos de vista.
O Sr. Eurico Rezende - Conheço Fmdes Maiores, do MDB, que advogam num país de dimensões continentais como o nosso - a república unitária, em
termos ·econômicos.
O SR. FRANCO MONTORO - Conheço Frades Menores da ARENA, que defendem a descentralização e a proteção ao Nordeste e às pequenas Regiões.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.e. diz Frades Menores. Estou aquinhoando o
MDB com Frades Maiores. {Risos.)
O SR. FRANCO MONTORO - Somos humildes!
O Sr. Eurico Rezende -.Então, peço desculpas ao "papa", que é V. Ex.e.
O SR. FRANCO MONTORO - Quem está dogmatizando é V. Ex.e.
O Sr. Eurico Rezende -Veja V. Ex.a. que já vou exceder o prazo do aparte.
Apesar de termos peniido o campeonato - e V. Ex.as estão e~lorando isto no
processo eleitoral - .peço que V. Ex.e. desconte •O tempo.
O SR. FRANCO MONTORO- Está descontado.
O Sr. Eurico Rezende - O poder politico está disponível para a manifestação
popular. Realmente, a eleição de Presidente da República se dá pelo sistema
obliquo, que é a regra geral no mundo e as eleições parlamentares se dão pelo
escrutínio direto e secretlssimo. V. Ex.as vêm-se contentando, iterativamente,
com um :t.erça da estatlstica de composição da Câmara dos Deputados, e aqui
no senado nem um terço. Quanto ao fato de V. Ex.a J."eceber reclamações de empresas brasileiras que se encontram em dificuldades, V. Ex.a limita-se a captar
um .argumento, porque realmente há. Há .empresas que se encontram em Situacães difíceis e então reclamam, mas as empresas que estão funcionando normalmente não reclamam. Se V. Ex.e. fizer uma pesquisa no Banco do Brasil - eu
fiz essa pesquisa na semana passada, visando à elaboração dos grandes números
cia Revolução, que vamos lançar durante o processo eleitoral - verificará que
90% das empresas brasileiras se encontram em situação de liquidez. V. Ex.a não
o.ponta - faço este desafio •a V. Ex. e. - uma empresa que se encontJ."e em situação
difícil por culpa da política creditícia do Governo. Ao contrário, antigamente
procurava-se o poder político para se conseguir do Presidente da República uma
carta para obter um empréstimo no Banco do Brasil. Hoje, o agricultor, o industrial e o comerciante chegam a ter medo cl.o c~édito. V. Ex.e. deve ter Udo a esta1ística. Nestes últimos cinco anos, o Banco do Brasl:l drenou, em termos creditíclos,
quantia que suporta a soma de quantias dren•adas nos últimos trinta anos. Então
v. Ex.'\ que fala que a empresa brasileira está falida, deve-se dar ao cumprimento do dever de mencionar qual é a empres•a, para se examinar a causa da
falência. Há concordatas e falências reprodutivas, que se constituem em bons
negócios para os seus titulares. E a questão de empresa estrangeira sufocando a
empr·esa. nacional, Isto é multo relativo, porque o Governo vem tomando todas
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algum f·ato concreto, porque, nessa
manifestação epistolar à familia trabalhadora, V. Ex.a está repetindo aquilo
que sempre disse a:qui. Não há nada de novo no Reino da Dinamarca de V. Ex.a

o menor. Vou aguardar que V. Ex." aponte

o SR. FRANco· MONTORO - V. Ex.a., mais uma vez, insiste em ser novo,
ou não ser novo. O problema é ser verd.ade, ou não ser verdade. V. Ex.a me
pediu que apontasse uma empresa. Há uma seman•a, li aqui não sobre uma
empresa, mas sobre a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, que
é presuntivamente o Estado em que a.s empresa.s estão em melhor situação. E
o apelo deles er-a angustiante, tomando produto por produto e queixando-se em
termos candentes. E a esse apelo formulado por mim seguiu-se o apoio de diversos
Senadores da ARENA, no mesmo senticl.o. Quando V. Ex.a. dizia que a situação da
empresa nacional é excelente, não sei se V. Ex.a percebeu, mas houve muitos risos
no Plenário.
·
O Sr. Eurico Rezende - Eu não pronunciei a pala\"ra excelente ...

o SR. FRANCO MONTORO -

V. Ex.a quer fechar os olhos à realidade.

Antes de prosseguir, dou o aparte solicitado pelo Senador Amaral Peixoto.
· ' : O Sr. Amaral Peixoto - Citado nominalmente pelo Senador Eurico Rezende,
sou obrigado a dar um esclarecimento. Não reclamei contra uma interrupção
da nossa programação política, ma.s pela coincidência de, em dois dias seguidos,
a mesma Comitiva, em duas Cidade.:; diferentes, ter encontrado o mesmo defeHo
na rede de energia elétrica, impedindo que o Presidente Nacional do Partido
falasse na Cidade de São José dos Campos e na Cidade de Plratinlnga.
O Sr. Eurico Rezende- Isto é merà coincidência.
O Sr. Amaral Peixoto - Há mera coincidência, diz V. Ex.a; nós não aceitamos como mera coincidência. Há outro ponto que eu queria responder. V. Ex.a
acha que a Oposição está fracamente representada aqui no Senado e com um
terço na Câmara dos Deputados. Ainda me admiro que, a esta alt.ul'a dos acontecimentos, depois de tantas cassações, depois de tantos atos institucionais, tantos
atos complementares, depois de tirado ao povo o direito de eleger o Governador
do Estado e, em muitos Municípios, o direito de eleger o Prefeito, ainda haja
quem se atreva, quem tenha coragem, neste País, de disputar uma eleição! lil
quase que um ato de insanidade, porque existam medidas contra o mun<lo politico.
Há pouco eu falava, defendendo não os candidatos c1.o .MDB, mas os candidatos
de um modo geral, defendendo essa:s últlma.s prerrogativa-s que nos restam e
que estão aos poucos ·des·aparecendo com a nossa cumplicidade.

o· SR. FRANCO MONTORO -Agradeço o aparte de V. Ex.a, que se funda
em fatos e objetivos. Duas estações, de Televisão e de Rádio, na hora em que
o Pre.~idente Nacional do· MDB vai iniciar a sua programação, têm a energia elétrica interrompida. E o interessante, é a circunstância que eu transmito à Casa,
a interrupção de energia elétrica deu-se só naquelas Estações. As outras casas
da vizinhança, inclusive aquela em que estava reunida a Dlreção do MDB, estavam
com· a sua luz perfeitamante ligada. Deu-se um curto-circuito nas dua.s Estações,
nas duas ruas da Cl·::lade, por coincidência na hora do programa do MDB. lil
claro que nós não atribuímos a responsal>illd.ade deste fato à Dlreção Nacional
da ARENA. Talvez tenh·a sido um ardor muito grande ...
O Sr. Eurico Rezende - Ou coincidência, ou algum malfeitor.

o SR. FRANCO MONTORO - Ou algum malfeitor. Exatamente por isso, o
MDB fez &eu protesto. Foi à Justiça Eleitoral, protestou perante o Tribunal Regional de São Paulo e aqui, em nome do MDB, o Líder Amaral Peixoto fo1·mulou o
mesmo protesto para que essas colncldência.s ·não se repitam. É apenas um brado
de advertência no início da Campanha.
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vemos no modelo de desenvolvimento brasllelro. Quanto à centralização acabamos de dar a fundamentação.
No tocante à desnacionalização, a mensagem prossegue:
"DESNACIONALIZAÇAO
A tendência. à desnaclona.llzação vem-se caracterizando pelo domínio
cada vez maior das empresas estrangeiras, chamadas elegantemente de
"multinacionais" - agora de transnacionais .:.... que vêm absorvendo
as ·empresas braslleiras e dominando inteiramente setores de nossa economia, como d.e medicamentos, de automóveis, de pneumáticos, de comercialização e de. exportação de certos produtos, etc."
O próprio Presidente referiu-se ao problema das multinacionais em seu
discurso de candidato, diverglnC:o, assim, da ardorosa defesa feita pelo nobre
Líder Eurico Rezende.
O Sr. Eurico Rezende - Não falei em multinacionais.
O SR. FRANCO MONTORO - A Comissão de Economia d.o Senado acaba
de constituir, por nossa iniciativa, uma Subcomissão ESpecial, par-a examinar e
disciplinar a at.uação das empresas multinacionais.
"INJUSTIÇA SOCIAL
Quanto a injustiça soctal multo teríamos a falar.
Basta, entretanto, um fato da maior significação e gravidade. De acordo
com os dados oficiais da Fundação Getúlio Vargas, confirmados pelo
Ministro da Fazenda, ao responder à interpelação que lhe fizemos no
Senado: nos últimos 10 anos o produto nacional cresceu 56% e o salário
mínimo caiu 55%. Isto é, o Pais ficou 56% mais rico, mas a população
trabalhadora, que depende de salârio mínimo, ficou 55% mais pobre.
Esse resultado contrasta frontra.Imente com os objetlvos da política salarial definidos pelo Governo e fixados em lei. Eis a palavra do Governo
Costa e Silva: "os assalariados têm o direito de melhorar de vida, de
acordo com o crescimento do País". E do Presidente Castello Branco:
A politica de salários visa a assegurar não apenas a manutenção dos
salários l'eals, mas também a elevação dos salários na proporção do
aumento da. produtividade". Se o crescimento do Pais foi da ordem de
56%, os salários deveriam ter crescido 56%.
É o que determina a Lei. Mas ela não vem sendo cumprida na parte que
interessa aos t.r!llbalhadores."
O Sr Eurico Rezende- V. Ex.a me honra, a esta •altura, com um aparte, já
que me convocou para o debate?
O S·R. FR.ANco MONTORO - Ouço o aparte de V. Ex.a
.o Sr. Eurico Rczende - Essa técnica de V. Ex.a, em torno do produto nacional, é muito conhecida.
O SR. FRANCO MONTORO - São fatos, ou não são fatos?
O Sr. Eurico Rezende- Não!
O SR. FRANCO MONTORO- Então negue V. Ex.a os fatos.
O Sr. Eurico Rezende- Vou negar!
O SR. FRANCO MONTORO - Eu apresento a fonte.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a es.tá operando a toda carga. com mela. verdad·e!
o SR. FRANCO MONTORO- Trago a V. Ex,a a verda:de inteira.
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de uma ficção!
O SR. FRANCO MONTORO- Demonstrei Adjetivos não resolvem!
O Sr. Eurico Rezende- Ouvi de economistas, porque não sou especializado:
nós temos hoje, como sistema de Interpretação da validade do produto nacional,
o exame d,e um aspecto: produto nacional bruto e produto nacional liquido. o
produto nacional líquido é o que exibe a prosperidade do Pais. Se o Governo
adquire um equipamento - vamos citar um exemplo - de 2 bilhões de dólares
e o coloca dentro do País, registra-se então essa contribuição como de 2 bilhões
da dólares para o produto nacional. Mas acontece que esse equipamento está
onerado pelo empréstimo, pelos juros e Isto vai Influir também na produtividade, para a fixação dos índices do salário mínimo. V. Ex." precisa t;er em v.!sta
esse aspecto, sa•be que é assim, mas há o Interesse de - aparentemente e para
efeito de obter maior índice de salário mínimo - exibir Isso como sendo riqueza,
quando é uma riqueza em potencial ...
O SR. FRANCO MONTORO - Não avance multo, porque V. Ex." vai escorregar. V. Ex." está Indo por um caminho inteiramente ...
, ·O Sr. Eurico Rezende - Não! Estou reproduzindo aqui a opinião de economistas. Não interessa saber apenas qual o produto interno bruto. É preciso que
se examinem quais os gravames que recaem sobra esse produto, para se fazer,
com honestidade, a dedução. Nós somos um País que está captando recursos,
repasses internacionais. Compramos equipamentos e ficamos dev·endo. Estamos
pagando ...
· O SR. FRANCO MONTORO - Nobre Senador, não vamos perder tempo
discutindo coisas elementares. Tudo isso é deduzido quando se calcula o produto
bruto. Ninguém comete •esse erro elementar. Esses são dados oficiais.
O Sr. Eurico Rezende - Mas para V. Ex." dizer que o .trabalhador está ganhando parece que 50% menos ...
O SR. FRANCO MONTORO- Exatamente.
O Sr. Eurico Rezende - ... V. Ex." tem que deduzir agora. V. Ex." está
operando com meias verdades.
O SR. FRANCO MONTORO - Não, com verdades inteiras.
O Sr. Eurico Rezende- V. Ex.a não está acostado em nenhum economista.
Isso qua V. Ex.a exibe é uma ficção; não é manobra, é malabarismo politico. V. Ex.a
procure apurar o produto nacional liquido. Só com l.sso V. Ex." poderá. aferir a
riqueza de um pais. Conheço compatrícios nossos que compram um Gálaxle, exibindo uma riqueza muito grande, no fim o devolvem ou, então, este é objeto
de uma execução judicial.
O SR. FRANCO MONTORO- Este c·amlnho é multo perigoso para V. Ex."
O Sr. Eurico Rezende- Não, não é. É melhor V. Ex." discutir com um economista.
O SR. FRANCO MONTORO - É multo perigoso. Peço que V. Ex. a ·conclua
o seu aparte, para que eu possa concluir o meu discurso.
O Sr. Eurico Rezende- Já o conclui.
O SR. FRANCO MONTORO - Esse argumento de V. Ex." deixa o Governo
multo mal, porque o Gálax!e a que v. Ex." se refere, aplicado ao Brasil, se traduziria na divlda externa que cresce cada vez mais.
Mas tudo Isso, nobre Senador, é calculado por economistas. O dado que estou
apontando é um dado oficial. Vou continuar para, que V. Ex." veja que não tem
razão alguma. A distinção que v. Ex." faz não tem nenhuma aplicação ao caso
concreto.
O Sr. Eurico Rezende - Não sou eu quem faço, Ex."
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Pois ·bem, cito o autor do "Plano Económico de Desenvolvimento", o .economista
Roberto Campos que, ao deflnlr este ponto concreto em relação ao salário, dizia:
é o produto nacional per caplta. Toma-se o produto nacional na sua. totalidade
e divide-se pela população e temos, então, o índice de produtlvldade.

I
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Aqui tem V. Ex.a a resposta, no caso concreto, sem ter que recorrer a
"Gálaxie". Vamos ficar naquUo que a Lei diz em relação a salário. Não estou
apresentando critérios nossos, do MDB, estou apresentando critérios do Governo,
dados do Governo e mostrando que a politica definida pelo Governo não vem
sendo cumprida.
.
.. .
!Eis os dados: os órgãos oficiais vêm fixando índices de produtividade, para
efeito de salários, em bases Inferiores à ·produtlvidade real.
·
Quem fala em produtividade é a lei, foram os Presidentes e agora é a lei
que diz: ao se fazer o reajuste do salário, deve-se Incluir o índice relatlvo à produtividade. Se o Pais deu dez passos à frente, é preciso que o trabalhador dê,
também, dez passos à frente. Por Isso, o índice é o da produtividade. O lndice
de produtividade é fixado pelo Governo.
·
O sr. Eurico Rezende - Isso é manobra de V. Ex.a
O SR. FRANCO MONTORO - Mostre V. Ex.a onde está a manobra.
o Sr. Eurico Rezende - Manobra política. v. Ex.11 sabe que não tem razão.
v. Ex.a fale sobre o produto nacional liquido.
·
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, peço a V. Ex." que me assegure
a palavra., porque o nobre Senador dá um aparte que é um discurso, e quando
começo a responder. . .
·
O Sr. Eurico Rezende -Peço desculpas a. v. Ex.11 , não devia ter feito, real-:mente. Mas volto a dizer, é uma ficção de V. Ex:.11
· O SR. PRES\IDEN'11E- Nobre• Líder Eurico R>ezende, está com a palavra o Sr.
Senador Franco Montoro.
. ·
'
O .SR. FRANCO MONTORO.- Eu agradeço a V.. Ex.ll:, Sr. Presidente; E pediria ao nobre Senador Eurico .Rezende que, quando quisesse contestar,. o fizesse
com fatos e não com adjetlvos, ou com ataques pessoais, ou alegando interesses
eleltorelro.s, ou Intenções malévolas. Estou apontando fatos.
ó Sr. Eurico Rezende - Não estou com ataques pessoais, a ·Casa é testemunha. Isso é interesse eleitorelro, sim. Não ha ofensa nenhuma, é uma carta ao
trabalhador, a dois meses das eleições. Isso é interesse eleitorelro, e não há Injúria nenhuma.
·
o Sr. Aniaral Peixoto - Perfeitamente ,razoável.
O Sr. Eurico Rezende ,_ Exato.
o SR. FRANCO MONTORO -prefiro u~àr outra expressão: chamo a ;tsso
de uma tentativa de educação política. l1: o interesse politico, no sentido em que
politica é a participação do povo na promoção do bem comum. E nós queremos
que a campanha politica se faça em torno de debates sobre casos concretos.
E como salário Interessa a toda a. população brasileira, porque é pelo salário
que cada homem recebe a sua parte, a sua parcela no crescimento nacional, nós
apontamos nesta carta, o critério que o GoV'erno indicou. O Governo disse: "Esta
parcela qué é o salário, e é importante, deve ser. calculada com dados objetivos,
um deles é o índice de produtividade" ..
Qual foi o índice de produtividade no ano passado? Para todo o País foi
anunciado o recorde mundial do Brasil, 11,3%. Se nós deduzirmos do aumento
do produto bruto que foi de 11,3% o aumento da população, teremos um aumento da produtividade superior a 8%. N·enhum economista negará isso. E
para todo o Mundo, o Brasil está afirmando que este foi o seu índice de produtividade.
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em quanto? Em 4%. E este fato não é isolado.
Em 1968, o índice de produtividade real foi de 6,2%. Mas, para e.feito de salá7
rio, ele foi fixado pelo Governo em 2%, com uma diferença de 4,2% contra os
assalariados. Nos anos seguintes, observou-se o mesmo fato, de acordo com a
seguinte tabela , retirada toda ela de documentos oficiais·

..

índice de
Produtividade

Ano

,
1969
1970
1971
1972
1973
1974

Real

índice para
Cálculo de
Salários

5,9
6,4
8,2
7,5

3,0
3,5

8,5

3,5
4,0

-

3,5
3,5

Diferença
2,9
2,9
4,7
4,0 .
5,0 ·.

-

Sempre com uma diferença contra o trabalhador.
O Sr. Eurico Rezende- V. Ex.a me honra com um aparte?
O SR.. FRANCO MONTORO- Este é o dado objetivo. Contra ele protestaram
os trabalhadores, tendo à frente a Confederação Nacional. dos Bancários. E qual
foi a resposta do Governo? Decretou a Intervenção na Confederação, intervenção
que se mantém. E V. Ex. 8 fala em liberdade democrática! O homem que estava
na Presidência dessa Confederação, Ruy Brito, é o mesmo que mereceu aqUi
elogios de dois senadores da ARENA: o nobre Senador Jarbas Passarinho e o
Senador José Lindoso, que conhecem Ruy Brito e sabem que é um bravo lutador
pela justiça social. Ele teve a coragem de apontar ao Governo a incoerência em
que se encontrava, pedindo que modificasse o critério, como em dois anos anteriores havia modificado, em parte o erro no tocante ao resíduo inflacionário.
Esta é a realidade, esta é a hora de se d·ebater esta matéria. De nossa parte,
nós a debateremos na Televisão e no Rádio, porque isto é que é fazer, a nosso ver,
não uma campanha eleitoreira em favor de vaidades, mas uma campanha de
educação política, apontando problemas concretos e informando a população
que com seu voto se irá decidir se quer se mantenha a atual política salarial, ou
a atual não execução da politica salarial como está sento feita, ou se quer que esta
politica se modifique. O que vamos dizer é que no Congresso existem as duas
posições. Nós sustentamos que o salário vem sendo rebaixado, e damos até a~
razões na análise econômica que fizemos do problema, e aguardamos que V. Ex.8 •
apontem com dados objetivos o acerto dessa decisão. Tem v. Ex.a o aparte.
O Sr. Eurico Rsende - Ap:mto uma circunstância que caracteriza a pouca
certeza de V. Ex.a quanto às suas afirmativas. V. Ex.8 diz que desde 1968, vale
dizer, que há 6 anos, o Governo vem calculando erradamente os fatores de fixação salarial. ..
O SR. FRANCO MONTORO - Sempre com o nosso protesto. Chegamos a
apresentar projeto de lei que está engavetado, por orientação da Liderança do
governo, no Congresso.
O Sr. Eurico Rezende - Não conheço nenhuma ação judicial de Sindicatos,
porque cabe o exame do Judiciário, nessa parte. Se há lei que dá um direito, e a
Administração Pública não cumpre essa Lei, há o apelo para o Judiciário.
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex. a faz a pergunta, pedindo que responda?
A lei estabelece que o Governo deve fixar o índice de produtividade.
O Sr. Eurico Rezende - De acordo com a lei.
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Fizeram um protesto e nem foram à Justiça: foram ao próprio Ministro e· ao
próprio Presidente da República. Pediram isso. Foi feita a intel'iVenção no Sin· ·
dicato que havia protestado.
O Sr. Eurico Rezende - A intervenção não foi por isso, Excelência, mas pelo
processo adotado no protesto.
· · ··· ·
O SR. FRANCO MONTORO -

O SR. FRANCO MONTORO -

Permita-me, Exct!lência, concluir.

Alegou-se também subversão, mas a parte de subversão foi julgada pela
Justiça Militar, que absolveu, o Ministério do Trabalho insistiu. o Tribunal Militar passou, como nós vimos - em linguagem comum uma descompoStura, na
insistência. do Ministério em argüir de subversivos homens contra quem não
havia nada a apontar. Exibi, aqui, oportunamente, a certidão. dessas decisões da
Justiça Militar.
· .
..· '
Trata-se de homens que, infelizmente, querem servir ao Governo de forma
subservie·nte e que por esta forma, foram mais rigorosos do que os próprios Militares. Aliás, na reunião do conselho Federal da Ordem dos Advogados, observou-se isto: aqueles que estão nas bases, representantes de autoridades locais,
são mais rigorosos e condenam; o Superior Tribunal tem· absolvido quase que,
sistematicamente, aqueles que têm sido condenados numa forma· verdadeiramente atra.bil!âr!a. Esta foi uma das conclusões do últ~mo Congresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados.
Mas voltemos ao exemplo trazido por V..Ex." Para propor a açã,o era preciso que eles tivessem em mãos os dados e nós apresentainds um projeto. da, .maior
simplicidade, nobre Senador, apenas este: que o Governo deveria'' ao fixar o
índice de produtividade, indicar quais os elementos, quais os cálculos· que ele
efetuou para chegar a esse resultado.
. ...
· Estabelecíamos mais: que o Governo deveria fornecer esses dados a qual~
quer Associação ou Sindicato que solicitasse uma certidão' para efeito de propor a
ação. Este Projeto foi apresentado por nós, e pedia apenas istô - que o Ministro
do Planejamento ao fixar o índice de produtividade deveria pubUcar os 'dados
e os cálculos em que ele se baseou para essa fixação e que desses cálculos e desses
dados fosse fornecida certidão, para que os interessadós pudessem ag1r.· Pois
bem. este projeto nosso recebeu parecer contrário da inalaria da ARENA. Os
elementos do 1\IDB votaram sempre· a favor do proJeto, mas ·a ARENA recusou Ó
projeto. tirando a possibilidade desta ação. que V. Ex." aponta como um caminho
possível a ser percorrido pelos prejudicados.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex."?
'

O SR. mANCO MONTORO- Ouço o aparte de V. Ex."

·O Sr. Eurico :Rezende - V. Ex.a sabe disso, porque até. eu sei - para a
propositura da ação não haveria necessidade de projeto .de V. Ex.a Se .os
elementos estão em alguma. repartição públ!ca, está na lei, Excelência; propõe-se
a ação, protesta-se por todos os gêneros de provas em direito permitidos, realiza-se uma perícia e a perícia vai evidenciar os índices reais, objeto da demanda
judicial. ~ que V. Ex.a mesmo está convencido de que não hã violação da !e!,
porque senão, v. Ex.a não esperaria seis anos, não se. manteria durante seis
e.nos na inércia. Não quero rimar com Quérc!a, V. Ex.a falou em inércia, mas a
inércia tem sido do MDB, que poderia perfeitamente orientar os S!nd!cato.s para
propor esta ação. A inércia tem sido de V. Ex.8 • neste caso. Há seis anos que tem
oportunidade de propor esta ação ordinária contra o Governo, que já estaria
julgada há multo tempo. Então. V. Ex.a, dentro do seu a.rgumento, -está. obv!:t•
mente de boa-fé, dando um e;rande preJuízo à famil!a trabalhadora. Pe~o aue
v. Ex.a coloque nessa carta a!, que V. Ex.8 , pela inércia, está dando um adiposo
prej uizo à famil!a trabalhadora.
·

- 168O SR. FRANCO MONTORO - Nobre Senador Eurico Rezende, sem pretender
ofendê-lo, peÇO a. V. Ex.a. que discutamos com um mínimo de seriedade.
O Sr. Eurico Rezenlfe -

Eu não estou discutindo. com falta de seriedade.

O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.a., com o brilho de uma oratória de Advogado Crimina:lista., está querendo fazer do quadrado redondo, e do branco .preto;
e acaba por concluir que a culpa de os trabalhadores brasileiros não terem o
salário devido, decorre da inércia do Senador Franco Montoro. o que é um absurdo!
O Sr. Eurico Rezende - Eu não disse isso. Acho que a Lei está sendo
cumprida. V. Ex.a. é que acha. que ela está sendo descumprida.
O SR. FRANCO MONTORO - O que V. Ex.a. está dizendo é um absurdo permita-me que agora diga em outros termos o que V. Ex." não quer entender
- porque para. propor ação nesse sentido são necessários vários elementos de
que o trabalhador não dispõe. E quando propomos que se dêem aos trabalhadores esses elementos, V. Ex.Bs recusam os dados.
O Sr. Eurico Rezende - Por falta de documentação ninguém deixa de propor a ação.
O SR. FRANCO MONTORO - Ação ordinária é outra coisa; e não cabe,
absolutamente, no caso. V. Ex.", mais uma vez, com aquela fórmula a que sempre
recorre, em lugar de discutir os dados, deriva para outros aspectos.

o Sr. Eurico Rezende - A ação ordinária cabe em todos os casos. l!: a ação
mais flexivel que há.
O SR. FRANCO MONTORO - Mas agora. não está sendo proposta. a ação.
Quem propõe a. ação aqui sou eu; o réu é o Governo, o defensor, V. Ex." Não recorra a outra ação; de!fenda o Governo, não dizendo que é o Juiz, que deve julgar.
V. Ex." deveria é defender o Governo e mostrar os argumentos, e não vir com
evasivas, dizendo que poderíamos ir à Justiça..
Então, V. Ex." reconhece que é réu o Governo? Então defenda-o com argumentos, não fazendo acusações infundadas e ridículas; nem a poesia nem a riam
da. "inércia com Quércia" socorrem V. Ex." Os dados concretos ai estão. Eu quero
provas, e V. Ex." só pode fugir dessa minha argumentação com a contestacão de
um desses pontos. :11: ou não verdade que, por lei, deve ser incluído no reajustamento dos salários o índice de produtividade? Isto é lei. Acabei de exibir a palavra de dois Presidentes d·a República no ·mesmo sentido. Primeiro: o trabalhador,
no seu salário, deve ter um crescimento igual ao da riqueza nacional. Este fato
é incontestável. Segundo: cabe ao Governo fixar, cada ano, esse índice, levando
em conta o índice de produtividade do ano anterior.
Mostro, ano por ano, qual é o índice de produtividade, isto é, o produto bruto
per capita, de acordo com os dados oficiais. E mostro ano por ano. l!: ou não
exato este quadro?
Houve algum ano em que o aumento de produtividade tenha sido apenas 2,
3 ou 3,5%? Não. Nenhum. Sempre 6, 7 ou 8%. Com o resíduo inflacionário, a
mesma coisa, nobre Senador. Para este ano ainda, o Governo fixou ·o resíduo
inflacionário em 15%. A inflação será de 15%. será que alguém neste Brasil
acredita como verdadeiro que o índice é 15%? Já temos certeza de que ele é, pe1o
menos, de 30%. O Governo fala em 36. Mas, isto vai significar que o salário
vai ser reduzido nessa proporção. l!: por isso que o Pais está cada vez mais rico,
e quem vive de salário está cada vez mais pobre. Está é a realidade; estes, os
dados objetivos que ai estão e que constam dessa mensagem que queremos levar
ao povo. v. Ex.a. traga dados objetivos em contrário.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex.a. um aparte?
o SR. FRANCO MONTORO - Com todo o prazer, nobre Colega.

- 169 O Sr. Eurico Rezende- Uma hipótese: &e a Inflação é trinta e se se dá um
aumento de trinta, a Inflação não acaba nunca, Ex." Há que haver um sacrifício,
há que haver a contenção .
. O SR. FRANCO MONTORO - O argumento de V. Ex." é, simplesmente,
contra a Lei.
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O Sr. Eurico Rezende - Mas como, Ex."? se a Inflação é trinta, dá-se um
aumento de trinta; está-se combatendo a Inflação ou fazendo uma política de
mantê-la? Isto é rudimentar; não se precisa ser economista. Nós, que somos
bacharéis em Direito, podemos discutir.
O SR. FRANCO MONTORO - v. Ex." é bacharel em Direito e Advogado
Criminalista, mas em matéria de Direito do Trabalho, Infelizmente, V. Ex."
não está ·em dia.
·
O Sr. Eurico Rezende - Aí não é Direito do Trabalho, Excelência. Estou
falando em Inflação: é o direito de sofrer. .
O SR. FRANCO MONTORO - Quando se calcula o resíduo Inflacionário em
trinta por cento, o que se vai dar ao trabalhador é metade disto; quando se
calcula em quinze por cento, val-se dar sete e melo por cento. O critério não é
nosso, nobre Senador; é da Lei, esse é o critério vigente no Brasil, que manda
fazer a previsão da Inflação, e tem que ser calculada com: dados objetlvos. Esses
dados objetlvos tém sido sempre contra o trabalhador. Esta é a realidade; é por
Isso que ocorrem mais alguns fatos, e vamos apontá-los. Nós dizemos nesta
mensagem:
"Se o Governo quer a verdade cambial, a verdade tributária ... "
- e outras verdades; não é sem razão que o dólar, ontem, foi aumentado;
é aumentado não uma vez por ano, mas várias vezes anualmente, e rigorosamente, de acordo com o seu aumento, sem artifícios, como os outros .fatores
são reajustados. " ... há de querer, também, a verdade salarial. Em "iirtude desses erros
acumulados, os benefícios do desenvolvimento brasileiro estão sendo
injustamente distribuídos. Como reconheceu o Presidente Gelsel em sua
Fala ao Ministério: "pelo Censo de 1970," - São palavras do Presidente
- "as desigualdades Individuais de renda se mostram multo mais acentuadas entre nós do que na maioria dos países do Mundo Ocidental".
Ele não vem gabar o milagre brasileiro; ele diz que essa Injustiça, que
essa desigualdade é mais grave no Brasil do que na maioria dos países do mundo
ocidental. Vamos ajudar o Presidente a ver a realidade e a corrigir os erros
e não continuar num ufanismo falso, que não corresponde à nossa realidade.
E continua o presidente:
"Os beneficias do desenvolvimento, na década de 1960 a 1970, foram colhidos, na sua maior parte, pela camada mais rica da população."
Eis o testemunho do !Presidente, confirmando a análise que fazemos, e que
deve ser divulgada, porque se não houver uma tomada de consciência dos problemas não haverá solução para os mesmos. Ou, em termos adaptados ao caso
presente, uma pequena minoria bem situada ganha cada vez mais e a massa
da população, dependente do salário mínimo, recebe cada vez m-enos. Essa desproporção está-se agravando, com sérios prejuízos para a paz social e a própria
segurança nacional.
IA.liás, o Presidente, também, mais uma vez, reconhecendo esse fato, determinou ao serviço Nacional de Informações que fosse pesquisar as violações do
salário mínimo nas várias regiões do P'aís, dando razão à voz da Oposição, que
aponta .esse problema e não a daqueles defensores que querem negar a realldrude e pintar um Brasil cor-de-rosa, que não existe .
. Eis mais um dado objetivo: alguns países estabelecem em lei o llmlte entre
o menor e o maior salários. Na Inglaterra, esse !Imite, ao que parece, é de 17

- 170vezes, Isto é, nenhuma remuneração poderá ser superior a 17 vezes o menor
salário do País. Outros fixam em 12 vezes, o que significa que um homem
precisa trabalhar um ano para receber o que outro ganha em um mês.
No Brasil, tivemos uma lei que fixou esse limite em 18 vezes. Pois bem, qual

é, hoje, no Pais, essa relação entre o maior salário e o salário mínimo? Dou

apenas um exemplo, que é significativo e pode servir de amostra:

Os Dlretores das autarquias municipais, em São Paulo, têm sua remuneração fixada em lei, em salários mínimos. Quantos? 1Q, 12, 18? Não. Por lei,
56 salârlos mínimos!
Em si, essa remuneração não é excessiva; corresponde à remuneração normal de um bom· engenheiro, economista ou arqulteto numa empresa privada.
O absurdo é que alguém, trabalhando todo o mês, ganhe 56 vezes menos. São
fatos.
O Sr. Eurico Rezende - São 54, Excelência. São 56, mas para caracterizar
temos de pelo menos colocar 54. Assim, V. Ex."' o deixa sem salário nenhum.
É bom V. Ex."' retlflcar essa carta, se ainda não a colocou no correio.
O SR. FRANCO MONTORO - Ele ganha 56, mas ... Apelo para a matemática de V. Ex."' Desde o Início.
O Sr. Eurico Rezende - É bom verificar. É uma cola·boração.
O SR. FRANCO MONTORO- Se são 56 salários mínimos, aquele que recebe
uma salário mínimo receberá 56 vezes menos.
O Sr. Eurico Rezende - Se v. Ex."' tirar os 56 salários mínimos, parece que
não.fica coisa nenhuma.
O SR. FRANCO MONTORO - Acrescento que o Presidente ganha 57 salários mínimos, e aí V. Ex.a se tranqülllzará. Não sei se V. Ex.a fica muito satisfeito ...
O Sr. Eurico Rezende - Não. Se V. Ex."' ainda não colocou a carta no correio, pode retiflcar.
O SR. FRANCO MONTORO - o argumento de V. Ex."' é realmente poderoso e invalida toda a nossa argumentação.
O Sr. Eurico Rezende - É uma colaboração.
O SR. FRANCO MONTORO - Mas a matemática está certa, e nem nessa
matemática elementar v. 'Ex.a consegue acertar.
Essa situação, Sr. Presidente, vem-se agravando e torna desesperadoras as
condições da camada mais pobre de nossa população trabalhadora. Eis alguns
dados sobre o número de horas de trabalho necessárias para adquirir a alimentação essencial, fixada por lei:
a) para compra.r 6 quilos de pão: em 1965, er·am necessárla.s 7 horas e 48
minutos; em 1974, são necessárias 17 horas e 13 minutos - quase três vezes
mais;
b) ·para comprar 6 quilos de carne: em 1965, era preciso trabalhar 25 horas
e 24 minutos; em 1974, são necessárias 66 horas - mais do que o dobro;
c) para a compra da chamada "ração essencial", fixada, em produtos e
quantidades, pelo Decreto-lei n.0 399: em 1965, para a compra dessa alimentação global, eram necessárias 87 horas e 20 minutos de trabalho, e em 1974,
são necessárias 176 horas e 54 minutos. Isto é, praticamente o dobro. É preciso
trabalhar o dobro para receber a mesma coisa, o que significa que o tra·balhador
está recebendo a metade. É um outro dado que comprova, é uma espécie de
prova-real daquela argumentação ligada aos dados oficiais da Fundação Getúlio
Vargas. E só não conhece e não vê esses problemas quem não tem contacto
com a realidade.
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Esses dadvS mostram a Incontestável e dolorosa perda do poder aquisitivo
do trabalhador brasileiro mais humilde .
· ·E me permito, aqui, responder a uma crítica. Quando falamos em custo de
vida, não é para acenar demagogicamente que, sa o MDB for Governo, .vai
diminuir o custo de vida. Não se trata disto; trata-se de fazer com que vença. o MPB ou vença a AIRENA - a lei seja cumprida, e que o salário seja
calculado com base no custo de vida real, e não em artifícios, como tem ocorrido. Que a lei seja cumprida!

o

Como evitar
agravamento dessa situação de Injustiça que compromete
nosso processo de desenvolvimento? o problema é semelhante em outros países.
Por isso, a. ONU, através do Banco Mundial, vem insistindo na solução básica
e lnllifastável. Eis as palavras do Relatório apresentado à ONU em 1~72:
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"A primeira coisa a fazer é estabelecer metas específicas no plano de
desenvolvimento de cada país, para· o crescimento da renda dos 40%
mais pobres da população. A curto prazo, num período de 5 anos, o objétivo deve ser o de aumentar a renda desse setor mais pobre da sociedade,
em ritmo pelo menos tão rápido quanto o da média nacional."
E acrescenta:
"a longo prazo, num período de dez anos, o objetlvo deve ser o de aumentar a renda "per caplta" da camada mais pobre, num ritmo consideravelm·ente mais elevado do que a média da renda nacional".
Senão, nunca diminuiremos a atual distância entre pobres e ricos e não
caminharemos no sentido de um desenvolvimento com segurança e justiça
social.
Este, o sentido de nossa luta por um desenvolvimento brasileiro com democracia, com Independência e com justiça social.
iEste, o manifesto, a mensagem que trazemos ao conhecimento do Senado,
numa demonstração de que queremos travar um debate objetlvo sobre estes
·
dados por nós oferecidos.
A ARENA que os desminta e conteste, que os leve aos comícios, porque eles
também serão espalhados por todo o Brasil, para que se propicie, nessa luta
política, um debate consciente acerca dos problemas reais que afligem o povo
brasileiro.
·
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
. O SR. PRESIDENTE (Augwsto Franco) - Concedo a palavra ao nobre Senador Oslres Te!xedra. (Pa.usa.) ·
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palayra a-o nobre Senador Leoni Mendonça.
O SR, LEONI ·MENDONÇA -Sr. Presidente, srs. S.enadores, é com prazer
que venho hoje a esta Tribuna, para e:lC!)or em linhas gerais o trabalho que
vem sendo desenvolvido em Goiás pelo Governador Leonino Caiado. O momento
não parece ser o ma:ls indicado para balanços. Tendo seis me::.es de mandato
:pela. frente, a ocasião adequada par·eceria ser o final de seu Gov·erno. Acho,
no entanto, de meu dever comentar, a~ora, no momento em que se aproximam
as ele[ções, o trabalho do Governador de Goiás. •Para fazer justiça, Se Leonino
não usa a máquina administrativa para beneficiar qualquer candidato, os cand!:datos da Am!lNIA poderão ter certeza d·e outro tipo• de cobertura: de outro modo
de apoio legítimo e incontestável: é que, apresentandc-se em nome da ARIEJNA,
eles estarão a,g,soclando-se, diante dos eleitores, à própria obra do Governad-::~r
estadual. Leonino Calado s·empre associou os nomes da: Revolução e da AIRIENA
ao seu trabalho, e agora, na hora dos votos, não será apenas o Governrudor que
receberá o reconhecimento popular. Todos os que se !dentH!carem com suas
realizações s·erão também r·ecompensados.

- 172Procurei alinhar, aqui, setor por setor, os principais rj)sultados da A:dmlnistração Leonino Caiado. Mas há setores onde é mais difícil citar fatos, pois
o &entido su•b}etivo ou político é superior às cifras e às estatísticas. É o que
ocorre, por exemplo, com o aspecto humano do GoV'erno Leonino Calado.
Leonino conseguiu colocar e mante·r os vencimentos dos servidores goianos
rigorosamente em dia, fato que era inédito na História de Goiás. Graças a
uma politica financeira rigorosa e dinâmica, resenvolvlda por seu eficiente
Secretário da Fazenda, pôde o Governador Leonino corrigir aquele atraso que
prejudicava os servidores e suas famílias em outros tempos. Não a:penas o funcionalismo, mas também os fo.rneced>Ores do Estado recebem em dia; Goiás recuperou seu crédito. E os !nativos não apenas recebem em dia, mas também
passaram a receber no próprio domicilio.
Antj)s de descer aos pormenores de cada setor, gostaria de destacar, de início,
três pontos básicos do Gove·rno Leonino: a a:grlcultura, a pecuária e a mineração. Nos três, um item é comum: a transformação industrial da matéria-prima
proveniente dos trê.s setores, segundo as meta.s do desenvolvimento nacional.
Quero destacar, também, antes deste minibalanço, a conduta política de a1tíssimo nível do atual Governador no processo que indicou seu provável sucessor no Palácio das Esmeraldas e ·que indicou também o candidato da A•RENA.
goiana ao Sena:do. Leonino Calado mostrou claramente que agia e pensava como
Governador de Goiás e como Líder da A!Rffi:NiA goiana, sem preocupações ou limitações de ordem pessoal.
Agropecuária
Por exigência d·a própria rea.Udade do Estado, que ele conhece m11ito bem,
o Governador Le-onino Caia•do dispensou o máximo de atenção à agropecuária.
Em seu Go·verno foram elaborados projetes especilflcos para cada área e montado um .esquema que realmente passou a polarizar a atenção de todo o Esta:do.
iNesta tarefa empenhaTam-se todos os órgãos governamentais e alocaram-se recursos necessã.rios à execução dos projetes, dentre os qua:ls se destacam: diversificação de Culturas, Defesa Sanitária Animal, Inseminação Artificial, conservação do Solo e da Agua, Recuperação de Cerrados, Irrigação, Pecuária no
Sul, Pecuária no Norte, além de outros programas menores e do próprio
GOIASRURA!L que, em termos reglona:ls, é o malo·r programa, no setor, em execução em Estados brasileiros.
A pecuária goiana, colocou-se, no Governo Leonino Calado, entre as mais
fortes do Pais, despontand·o a industrialização do boi como outra grande opção
para Goiás. Elaborou-se o pla:no para a industrialização da carne e subprodutos
bovinos, atualmente em oplena execução. As feiras e exposições agropecuárias
realizadas ·em Goiás despertaram extraordinário interesse entre os criadores de
todo o Brasil e mesmo do exterior. O Parque Agropecuárlo de Golânla (ampliado
e remodeiadol colocou-se enwe os melhores do Brasil.
O Goiasrural
São altamente positivos os resultados do GOMSRitJIRJAL, em cujas metas
para o período 73n5 inscreveram-se: a incorporação de 1 mi!ihão de novos heci.a.res agricultáveis a:o processo produtivo do Estado, a construção de 5 mil ·bMragens de terra para captação de água e a construção de 5 mil qu!lômetros de
estradas de penetração. Operando com 231 máquinas em 1973, este Programa do
Gov·erno Leonino Calado beneficiou ma:ls de 78 mil novos hectares de terra,
construiu 1. 434 quilómetros de estradas de penetração (tamb:ém chamadas de
estradas pioneiras), ligando as fontes de 'Produção aos centros consumidores, e
cerca de 4.40 barragens. Com 331 máquinas em 1974, o GOIAISIRUIRAL está be,.
nef·!cia:ndo cerca de 27,5.800 hectares de terras, está completando a abertura de
mais 2.1'51 qullômetros de estradas de penetração e a construção de mais 1. 700
barragens, prevendo-se para 1975 a incorporação de mais 645.400 hectares de
terras agricultáveis ao ciclo da produção, a a:bertura de 1.41'5 quHõmetros de
estradas de penetração e ·a construção de 2.660, barragens. Convém lembrar
que os dados relativos a. 1973 ·referem-sa a serviços executados em apenas 7 meses
de !rllv!dade do Progd'ama.
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Além disso, todos os projetos agropecuários em execução através da Secreta;ria da .1\gricultura recebem agora notável impulso, segundo diretrizes fixadas
pelo Governador Leoni-no Calado,
O Proj-eto "De1fesa Sanitária Anima:" acruba de concluir a vacinação de
2.600.000 reses contra a febre aftosa e 146.939 ca.beças contra a brucelose, atendendo 8, 6418 propriedades rurais.
Dentro do Programa "Diversj,ficação de Culturas", forltm a;pllcados 480.108
toneladas de calcário e 10, 136 toneladas de adubos quimicos, promovendo-se a
assistência em 1.640 propriedades rurais. Foram produzidas ainda 60.000 mudas
e aplicados fungicidas e inseticidas em 7, 2315 hectares de lavouras.
A "Inseminação Artificial" obteve o levantamento de 2.214 matrizes e tratamento ginecológico em mais 2.954 reses, tendo sido inseminacras 3.490 reses.
08 exames laboratoriais e andrológicos atingiram o número de 2,11-98, ampllandose consideravelmente em relação ao ano anterior. Foram atendidos 32 municípios e prestada assistência em 6·2 propriedades rurais, enquanto que a pro.
dução de doses de sêmen atingiu a 2.355 unidades.
O Projeto Conservação do Solo e da Agua" promoveu a execução de curva
de ní>·el em 500 hectares de terras, terraceando outros 60. Este programa propiciou a ut!lização de 44!5 hectares para o p:antio do arroz irrigado. Perturaramse 3 (três) poços !Lrtesianos, com uma área total cons·ervada de 560 hectares.
A ">Pesquisa e Experimentação Agropecuária" analisou 2•. 900 amostras de
solos e 4.939 amostras na faixa da análiSe veterinária. o Laboratório do Programa distribuiu 140.970 doses de vacinas contra a Brucelose. No setor de Experimentos e Pesquisa F!totécnica, acham-se concluídos 78 e em andamento,
outros 78, enquanto estão terminados 17 e, em andamento, 27 Experimentos
Zootécnicos.
O programa da "Suinocultura" promoveu a vacinação· e controle, sendo o
exo-parasitário em 810 cabeças e a introdução de 90 reprodutores raçados para
o melhoramento das espécies. Foram melhoradas 90 propriedades e ela.borados
créditos específicos para mais H (onze) e visitadas outras 1315 pelos técnicos
da Secreta·ria da Agricultura.
Fora do Projeto "Sanidade Animal", foram vacinados contra a Aftosa
418.647 reses e, contra a Brucelose 7•5.264, tendo sido beneficiados ainda 6.396
pecuaristas e, atendidos na sede da Secretaria mais 7. 299 .
No soetor da agricultura, a Assistência Técnica contrLbuiu na execução dos
projetas, principalmente os "Diversificação de Culturas" e "·Conservação do So~o
e da Agua".
Foram fornecidas sementes selecionadas de arroz, feijão, soja, mamona,
sorgo, milho e c!l!fé nas quantidades soJicitadas.
Outros projetas que, igualm~mte, vêm recebendo expressiva dinamização são:
"Recuperação de Cerrados", "!Pecuária no Norte Goiano", "Promoção e Fiscalização Agropecuária" e o dos Insumos.
1
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No setor industrial, Goiás realmente saltou algumas décadas, desde 1971.
Além de a,lgumas grandes unidades industriais que se inaugur!l!ram - Fá:brica
de Cimento de Corumbá, lndústrias Eternit S.A. ·e outras -, estão em fase de
construção e com ina:uguração prevista para este ano indústrias como as fábricas de carveJa da Brahma e da Antártlca, o Frigorífico Anglo e a fábrica ide
leite em pó da companhia Goiana de Laticínios.
Outras indústrias principalmente no ramo de la:ticínios foram ampliadas,
aumentando em muito sua capacidade produtiva.
;. grande novidade, porém, no setor da indústria, incontestavelment-e, foi a
Lei n.o 7. 700, sancionada: a 19 de setembro de 1973, pe:o Governador Leonino
Caiado. Concedendo estímulos às indústrias que queiram se esto.•belecer em Goiás,

- 174a Lei n.o 7. 700 conseguiu d:esperta·r o interesse nacional para a potencialidade
agroindustrial do Estado e l!ltrair, pa·ra o território goiano, uma variada gama
de empresas.
Já foram entregues os certificados de hab!l!tação aos incentivos da Lei n.O
7. 700 a 21 indústrias, cujas cartas-consulta receberam aprovação por parte do
'Conselho Supe·rior de Prioridad:es para o DesenviQlvimento Industrial. A instalação destas 21 inclrústrias no Estado de Goiás representará 81 geração de 5.820
novos empregos dlretos, um capital de giro de Cr$ 206.844.473,00 e, em obras,
de Cr$ 179.094.866,00, com uma estimativa de faturamento anual da ordem de
Cr$ 3. 889. 52'1. 409,00 e uma estim·ativa de recolhimento de roM/a.no de
Cr$ 128. 869.384,00.
.
.
Até o momento, 34 grandes empresas já enviaram cartas-consulta à Secretaria da Ind-ústria e Comércio, solicitando os benefícios da Lei para se estabelecerem em Goiás. Somente est!I'S indústrias representam um investimento superior a Cr$ 1.290.000.000,00 e dev·erão gerar mais de 8.2·70 novos empregos diretas. A soma dos incentivos carreados para Goiás, através da Lei n.O 7. 700, supera a casa de 1 bilhão e 800 mUhões de cruz·eiros.
Tel~omunicações e Energia
Os serviços de telecomunicações, a cl!lrgo da Companhia de Telecomunicações
de Goiás (CO'I1IDLGO), atin·giram, nos três anos e 5 meses de Governo Leonino
Caiado, índices de c·rescimento sem precedentes na história de Goiás. COncluíram-se as obras doo Sistema Complementar de Telecomunicações, interligando
ao sistema nacional da EMBIRAJDEL todos os Municípios situados no Centro/Sul/
Sudoeste golanos. Ao mesmo tempo, acelerarllllll-se as obras do Projeto Norte e
recentemente o Governador Leonino Calado pôde inaugurar o sistema telefônico
do norte do Estado, beneficiando a maioria: dos municípios situados na rota da
Belém......Brasilia. Hoje, Goiás encontra-se •bem servido neste setor e as CLda:des
d'e Goiânia e Anápolis foram ·beneficiadas com sensível me}hora e ampliação dos
S.erviços telefônicos, estando agora interliga:das ao Pais via DDD. Enquanto isso·
a cada dia que passa a CO'mlliGO leva os benefícios das te:ecomunicações a
Municípios de todas as Regiões do Estado, seja com a melho-ria: e ampl!ação
dos serviços locais, saja com a extensão da rede de interurbanos.
Para citar apenas alguns exemplos, deve-se dizer que as ampliações atualmente em execução na Capital do Estado totalizam 12.COO novos terminais,
dos quais 6.000 serão entregues antes do mês de março de 1975, num investimento da ordem de 90 milhões de cruzeiros.
·
Em dezembro de 1971 foram contratados 4.000 novos terminais para Anápolis,
para substituir os 2.000 existentes. Constituindo um investimento da ordem de
12 milhões, a nova central entrou em operação naquela cidade em março do
corrente ano.
Com a rede de cabos já em fase final de instalação (a canalização está
totalmente concluída), Cata!ão, outra das mais importantes cidades do Estado,
terá sua central automática com 800 terminais ·em operação até março de 1975.
A antiga central telefônica de Anápolis está sendo desmontada para ser
instalada em outras localidades do .Estado. Luziânia, aqui perto de Brasília.
terá seu serviço ampliado e aprimorado, d·evendo o novo equipamento entrar
em operação em setembro próximo.
Ainda com o desdobramento da central de Anápolis, deverão ser beneficiadas
as cidades de Ceres, Inhumas e Goiás.
cumprindo gradativamente a determinação de se tornar a concessionária
exclusiva dos serviços públicos de telecomunicações no Estado de Goiás, a
COTELGO vem desenvolvendo intensa política de incorporações, já tendo incorporado os serviços telefônicos de mais de 20 cidades, devendo ser concluídos
ainda este ano os processos de incorporação de mais 6 outras local!dades goianas.
No setor energético, a Centrais Elétricas de Goiás (CELG) deu continuidade
a seu programa de expansão. Concluíram-se as obras da segunda unidade da
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hidrelétrica de cachoeira Dourada e, no momento, intensificam-se os trabalhos
visando à conclusão total daquela grande usina. No norte do Estado, interligaram-se vários municípios ao sistema de Lages, ao programa de eletrlf!cação
rural.
Transportes
Ao setor rodoviário também foi dada grande prioridade. Estado de dimensões
continentais, Goiás possui, hoje, uma extensa rede rodoviária interligada ao
eixo rodoviário mestre do País, o que lhe confere uma posição de destaque neste
setor.
Até dezembro de 1972, o Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás
(DERGOl já havia aplicado cerca de Cr$ 166.295.000,00 na construção de 1.632
quilômetros de estradas e aquisição de equipamentos.
Neste período, somente na rodovia G0-4, o DERGO aplicou 35 milhões,
ligando Goiás-Faina-são Joaquim-Mozarlândia-São Miguel do Araguala,
concluindo assim a maior obra rodoviária de Goiás. Além disso, o DERGO
construiu, ainda no mesmo período, 1.200 quilômetros de estradas rurais, através
de convênio.
o ano de 1973 foi marcante no setor rodoviário goiano, uma vez que foi
nele que se iniciou a construção de uma extensa rede de estradas viclnais,
principalmente no norte do Estado.
Em reSIUmo, o DERGO, no biênio 73/74, está aplicando cerca de
Cr$ 473.913.000,00, em pavimentação, implantação de estradas, construção de
pontes, balsas, colocação de lama asfáltica e conservação de rodovias.
Com o término dessas obras previsto para o final deste ano, ficarão acrescentadas à rede rodoviária de Goiás cerca de 4.320 quilômetros de estradas e
mais 6 mil metros !ineares de obras de arte especiais, entre pontes e bueiros
celulares.
Saúde e Saneamento
Os serviços de saúde e saneamento mereceram também especial atenção por
parte da Administração Leonino Caiado. No tocante à saúde, intensificaram-se
os serviços da medicina preventiva, sem se esquecer da curativa.
Foi construído o Centro Matemo-Infantil de Goiânia e inauguraram-se
diversas unidades sanitárias no interior.
o Instituto Químico de Goiás (IQUEGO) se transformou num dos principa.1$
fornecedores de remédios para a Central de Medicamentos. No que se refere
ao saneamento básico, o principal passo foi a inclusão de Goiás no Plano
Nacional de saneamento (PLANASAl, o que permitirá ao Estado atender a 80
por cento da população urbana de Goiás, ainda nesta década.
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No setor educacional, entre as inúmeras realizações do Governo Leonino
Caiado, destacam-se o Estatuto do Magistério e o Plano Educacional, além da
significativa ampliação do número de salas de aula do Estado.
O Estatuto do Magistério é antiga reivindicação do professorado golano,
que viu, com ele, surgirem as esperanças de um futuro promissor.
o Plano Educacional colocou Goiás na dianteira do setor educacional do
Pais e a Carta Escolar do Estado serviu de modelo para o Ministério da Educação.
Goiás, atualmente, está plenamente integrado à reforma do ensino e a
rede escolar do Estado garante matricula para todos os filhos do povo.
Foi criado recentemente e já se encontra em pleno funcionamento o Departamento de Estudos Supletivos, órgão ligado à secretaria da Educação e Cultura.
No momento, o Governo Leonino constrói a Casa da Cultura, que será o templo
da intelectualidade goiana.

- 176Esportes e outras obras .
Além destas realizações, é necessário citar outras atlvldades, tais como:
cadastro do pessoal do Estado, instalação do Centro de Processamento de Dados,
incentivo ao desporto e às atlvidades cívico-culturais, construção do CEASA-GO,
conclusão do Centro Administrativo, além de Inúmeras outras.
o Governo Leonino Caiado construiu (e já foi inaugurado) o Autódromo
Internacional de Goiânia. Com capacidade pa·r·a 100 mil pessoas, o Autódromo
de Golânla é um dos mais modernos e um dos mais seguros do mundo, de
acordo com a opinião dos maiores nomes do automobillsmo mundial.
Encontra-se em construção em Goiânia o Estádio Serra Dourada, que se
·equipara, em beleza, em grandeza. e em confortto, aos melhores e maiores do
Brasil. O Serra Dourada, que terá capacidade para 7·5 mil pessoas, será entregue,
concluído, no começo do próximo ano.
Turismo
O turismo, outra das prioridades do Governo Leonino Caiado, foi amparado,
promovido e divulgado. Constituiu-se a Empres•a de Turismo de Goiás GOIASTUR. o Vale do Araguala mereceu especial atenção e um programa de
preservação da fauna e da flora foi executado, dluturnamente, o que possibilitou sua recuperação. As cidades históricas foram incorporadas ao programa
de turismo e receberam toda atenção por parte da GOIAS'llOR, enquanto se
elaborava e se implantava o Plano de Desenvolvimento Integrado e Turistico
do Município de Caldas Novas. As promoções de caráter nacional fizeram
com que Goiás . fosse descoberto pelo turismo interno e se transformasse em
mais uma opção turística do Pais.
Minérios

o Governo Estadual, por sua vez, integrando-se na politica de desenvolvimento do País, imprimiu decisivo impulso à sua sociedade de economia mista
encarregada deste setor - a Metais de Goiás S.A. - M!ETAGO, dotando-a
de condições de prestar ampla assistência à Iniciativa privada.
Para atender à variada gama de solicitações do vasto campo compreendido
entre a prospecção e o processamento industrial dos mais variados minérios, a
METAGO instalou e vem ampliando complexos de laboratórios especializados,
que inclui análise por via úmida, espectografla de raios-X e de absorção atômlca,
até os equipamentos para testes de tratamento, ou planta-piloto.
único centro dessa espécie no Interior do País, serve a quase totalidade
das emp;resas que operam em Goiás, tendo atendido, somente em 1972, a
centenas de solicitações externas com mais de 20 mil determinações.
Em fomento e prospecção, ·estão em desenvolvimento os Projetas ExtremoNorte, Leste-Tocantins, Melo-Norte e Borda da Bacia do Paraná, cobrindo praticamente todo o Território do Estado, além de pesquisa específica em Paraíso do
Norte e Rio Crixás (cobre), em Filadé!fla (gesso), em Araguacema (níquel),
em Americano do Brasil (níquel, cobre, cobalto e cromo), em Catalão (nióblo,
fosfato, titânio e vermlculita) etc.
Tamanha concentração de esforço governamental dá, por sl só, uma. idéia
aproximada da al~a potencLalidade do subsolo goiano, qUie· tem ;respondido
promissora e afirmativamente, revelando surpreendentes reservas minerais da
mais alta Importância.
Conclusão
Estão aí os números, expressando uma nova realidade para o nosso Estado.
Temos certeza de que os golanos reconhecerão, nas urnas, o trabalho de Leonino
Calado, desenvolvido com tanta eficiência. Temos certeza de que se refletirá
no pleito o equilíbrio que o Governador sempre manteve como Líder Politico,
em favor da co.~são e do fortalecimento da ARENA em Goiás.
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- 177 Como político . arenlsta, como cidadão golano e como empresário, posso
dizer que este meu discurso não é um elogio gratuito, mas o cumprimento de
um dever. (Muito bem! Palmas.)
· · O SR. ·PRESIDENTE (Augusto Franco) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Danton Jobim. (Pausa.)
S. Ex.e. não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Vasconcelos Torres.
O SR. 'VASCONCELOS TORRES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, aproveitando a circunstância de o plenário estar literalmente cheio, todos os Senadores presentes em Brasília, neste Instante aqui sentados, quero antecipar
meu voto na Sessão que dentro em pouco se realizará para apreciação do nome
apontado. para Governador do novo Estado do Rio, pelo Excelent!ssimo Senhor
Presidente da República, General-de-Exército Ernesto Gelsel ·a partir de 15 de
março de 1975.
'.
Irei dar - não poderia deixar de acontecer - voto favorável à oportuna
indicação do Almirante. Florlano Peixoto de Faria Lima; e o faço com a ~;on
vicção de que a escolha recaiu num homem capacitado a desempenhar a
missão árdua, difícil, desafiadora e, ao mesmo tempo, tentadora. Será aquele
que, com a .visão de estadista e de empresário que tem, irá permitir c1.tuem
aqueles fatores que recomendaram a· fusão de ordem histórica, de ordem geográfica, de ordem sociológica e ordem 81dmlnlstratlva, inspiradores dos homens
responsáveis pela mreção do Pais e que sem .tardança olharam frontalmente ó
problema, porque não era possível esperar mais.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, folgo esteja aqui a maioria dos Senadores
me ouvindo, neste instante.
... Qualquer retardamento, qualquer demora ou protelação no enfrentar a
situação iria só apresentar um desajustamento entre as duas Unidades federativas que agora se unem, no meu modo de entender, não propriamente para
o seu bem, mas para o próprio progresso da nacionalidade.
O Almiranta Florlano · Peixoto Faria Lima nasceu na Cidade do Rio de
Janeiro, na mesma terra de Noel Rosa, a famosa localidade de Vila Isabel.
·. · Tenho o. curriculum vitae de S. Ex.e., que foi hOJe apreciado pela Comissão
de. ·Constituição e Justiça e que, daqui a pouco, será comunicado a todos os
Srs. Senadores e aos que aqui· se encontram, ouvindo-me com paciência, neste
final de· Sessão. Por ele se verá como foi feliz a escolha, como acertada foi a
idéia do Presidente Gelsel em apontar um homem capaz de realizar esse trabalho, ao mesmo tempo difícil e maravilhoso, de administrar aquele que será
o segundo Estado da Federação.
Sr. Presidente, nesta hora política em que vivemos, em que o Senhor Presidente da República é inscrito n!li Alia·nça Renovadora Nacional e que todos os Governadores foram compelidos, nos termos da legislação em vigor, a
apresentar sua inscrição partidária, espero que também esse notável homem
público venha a assinar sua ficha de inscrição na Aliança Renovadora Nacional,
pois nem poderia ser de outro modo - Já citei o Senhor Presidente da República. e todos os Governadores; será inteiramente Impossível dissociar a ta1·efa
da · administração da at!vldade política.
Vai ser eleita uma Assembléia Constituinte: Deputados estaduais do ainda
Estado do Rio e Deputados estaduais do ainda Estado da Guanabara irão confluir seus esforços na Cidade do Rio de Janeiro e, em Assembléia Constituinte,
Irão formular uma nova carta Constitucional que, creio eu, será talvez a mais
perfeita, a mais moderna, mas espero também seja a mais justa, a mais consentânea com aquilo que, nesses longos anos de aprendizado politico, temos
conseguido lncorpomr ao nosso conhecimento e ao nosso patrimônlo jurídico.
Desejo imensa felicidade àquele que, Inclusive, vai encontrar no Est.ado
uma tradição mais ou menos naval; será o segundo Almirante Peixoto a governar o Estado. Tivemos o Almirante Amaral Peixoto e agora temos o Alml'
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- 178 rante Floriano Peixoto Faria Lima. Se não me falha a memória, o primeiro
Governador foi, .também, um almirante - Dom Balta.zar da Silveira; tivemos
oútros, dentre os quais destaco a figura imarcescivel, impertérrita, guia moral
pelos exemplos que legou, do Almirante Ary Parreiras e ainda dos Almirantes
Prótógenes Guimarães e Lúcio Meira.
·
Enfim, sr. Presidente, esta é a verdade, e talvez por isso seja eu· conslde~·
rado como um Senador d!!- Marinha; há uma ligação, é o litoral, e -a geografia
indica, assim, uma, vocaçao. Eu gostaria de prestar esta homenagem ao Almi~
rante Floriano Peixof!> Faria Lima, dizendo que o fato de S. Ex.a. pertencer à
.Armada .;.__embora n:ao oriundo· dos quadros politico-partidários - nos agradou
profundamente, porque Marinha e Estado do Rio se confundem de maneira
notável.
: O Presidente Ge!Sel, descrevendo a personalidade do Almirante Faria Lim~,
a:o dar-lhe. posse na PETROBRAS, falou da sua capacidade,. da sua dedicação,
e' usou - lembro-me bem - a expressão: o seu caráter, a sua inteligência, a
sua capacidade adminiStrativa; e nestas horas que antecedem a votação vitoriosa, S.. Ex.a. já-- está debruçado ·nos relatórios, nas informações, nas .ponderações daquilo que já conhece; inclusive morador do Rio e freqüentador das
praias cariocas, conhece a poluição da Baia da Guanabara e também das nossas. praias._ oceânicas.
'... Como desportiSta que é, espero que faça. excelentes jogadas, boas arrellie~
tidas, ":saques firmes, entradas seguras.. E ·.:..... não sendo politico, não fazendo
dribles mas encarando, tecnicamente - ele que é· desportiSta - como atingir
a meta desse campeonato de inteligência ·e dé.. boa administração, terá direito,
mais tarde, a figurar como o homem responsável pelo surgimento de uma Unidade.Fedérada que, nascendo sob a bênção do Palácio do Planalto, tem todas as
possibilidades de se tornar uma Unidade respeitável, com área industrial · extraordinária e, inclusive,. com capacidade agrícola e pecuária ainda_ dormida
e .que pode _desenvolver"se perfeitamente para a grandeza do pais; e mais, um
Estado
.
.. . ' 'que possui recursos turi~ticos como nenhuma outra· parte· do mundo
.
Aos Srs. Senadores que se encontram no plenário peço desculpas por estar
alongando-me, prendendo a atenção de quantos ainda aqui permanecem, a
esta hora tarda. da Sessão- e vamos ter outras. É'uma gentileza muito grande,
Sr. Presidente, que conforta a mim e há também de sensibilizar ·v. Ex. a., vendo·
que todos que assinaram . a lista de .presença aqui se encontram; olhando-os
aqui, esplrltualmente, agradeço a atenção com que sou ouvido. Darei o meu
voto, gostosamente, favorável a esta indicação, ao tempo em que formulo os.
melhores votos de felicidade àquele que, por tradição de famUla e por pendor
VC)ca.cional, nasceu para servir o País.
·
Mtlito ·obrigado a V. Ex.", Sr. Pre-sidente, e aos Excelentissimos Srs. Senadores que aqui permaneceram até este momento em que encerro a minha fala.
_,,

(.Multo bem!) .

·

o SR. PRESIDENrrE (Augusto Franco) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador José Sarney. (Pausa.)
s. Ex.a. não está presente.
Não há mais oradores inscritos.
Ant'es de encerrar os trabalhos, esta Presidência convoca sessão Extraordinária a -reallzar-,se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte
ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da comissão de constituição e
Justiça sobre a Mensagem n. 0 274, de 1974 <n.o 435/74, na origem, de 12 de setembro de 1974), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a -escolha do Vice-.1\lmirante (1_a Reserva Remunerada, Florlano Peixoto
Faria Lima para exercer o cargo de !Governador do Estado do Rio de Janeiro.
Esta encerrada a Sessão.
(Encerra-se a. sessão cls 18 horas e 10 mtnutos.J

;I
IJ

15~.a Sessão .da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,

em 18 de setembro de 1974
. (Extraordinária)
PBESIDtN'CIA DO SR. PAULO TORRES
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As 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo .l\4esquita - Flávio
Britto - José Lindoso - José Esteves - cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho- Renato Franco -Alexandre Costa- Clodomlr Milet- José
Sarney - Fausto Ca.s~lo-iBranco - Petrônio Portella - Helvidio Nunes
.- Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte ·Mariz - Luis de· Barros - Jessé Freire - Domiclo Gondim Milton Cabral - Ruy Carneiro - João Cleofas ..:.. Paulo Guerra - Wilson Campos - Amon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela Augusto Franco - Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fer. nandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Llndenberg - Eurico
Rezende - João •Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson Ca;rnelro
-Gustavo Capanema.- José Augusto- Magalhãies Pinto- Carvalho
Pinto - Franco Montoro - Orlando Zancaner - Leoni Mendonça ..,..
Oslres Teixeira - Fernando Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi
- Accioly Filho - Mattos Leão - Otávio Cesário - Celso Ramos Lenoir Vargas ~Daniel Krieger- Guida Mondin -Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença a;cusa o comparecimento de 64 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a Sessão.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretãrio.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI 00 SEN·ADO
N.o ·113, de 1974
· Altera a redaçã.o do art. 7.0 , da Lei n.o 5.107, de 13 de setembro de
1966 (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o- o art. 7.0 , da Lei n.0 5.107, de 13 de setembro de 1966, .passa a
vigorar. com a seguinte redação:
"Art. 7.0 - Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por justa
causa, nos termos do art. 482, da CLT, o· empregado fará jus ao valor
dos depósitos feitos ·em seu nome, acrescido da correção monetãria, mas
perderá, em favor do Fundo aludido no art. 11, desta Lei, a parcela de
sua conta vinculada correspondente aos juros capitalizados durante o
tempo de serviço prestado à empresa de que for despedido."
Art. 2.o - o Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta> dias.
Art. 3.0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4. 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Como é de conhecimento ge·ral, por força da Lei n.0 5.107, de 13 de setembro
de 1966, foi instituído, no país, um sistema de indenilllação em função do tempo
de serviço prestado pelo empregado, apresentando caráter optativo, com excluol!ão da estabilidade, denominado "Fundo de Garantia por Tempo de Serviço".
A finalidade desse instituto, segundo seus próprios fundamentos, é basicamente possibilitar, em alguns casos especiais, a movimentação dos depósitos promovidos mensalmente pela.s empresas, bem como e fundamentalmente formar
·
um pecúlio para o empregado.
Daí, verificar-se o importante aspecto de caráter social representado pelo
.F1GTS, particularmente em casos de rescisão do contrato de· trabalho, possibilitando ao empregado algum meio de subsistência, até nova colocação.
Pois bem, sem embargo dessa finalidade, o art. 7.o da Lei n.0 5.107/66, estabelece que, na hipótese da rescisão do contrato de trabalho, por justa causa,
nos termos do art. 482, da Consolidação das Leis do Trabalho; o empregado terá
direito ao valor dos depósitos feitos em seu nome, perdendo, entretanto, em
favor do Fundo aludido no art. 11, desse diploma legal, a parcela de sua conta
vinculada correspondente à correção monetária e aos juros capitalizados durante o tempo de serviço prestado à empresa da qual foi despedido.
Como é sabido, a configuração de falta grave, de que trata o artigo em tela,
terá por base o disposto no art. 482, da CLT, o qual relaciona os a.tos faltosos
que, quando praticados pelo empregado, autorizam o empregador a rescindir o
contrato de trabalho.
.
. .
. Temos· para nós, entretanto, que o aludido dispositivo contém verdadeira
aberração, ao determinar que o empregado despedido por ·justa causa perca a
parcela relativa à correção monetária.
Efetivamente, a nós nos parece razoável que o empl.'egado perca, em favor
do Fundo, os juros capitalizados em sua conta. No entanto, a perdà da parcela
referente à correção monetária é m•edida injusta e mesmo absurda.
Nossa posição, a esse respe1to, fundamenta-se no fato de que o ·reajustamento da correção monetária é bMeado em índices de preços mensalmente apurados
peLos ól"gãos governamentais competentes, os quais procuram .refLetir, adequadamente, as variações do pode.r aqu1sitivo da moeda corrente no Pa1s.
.. ·
Assim, os depósitos em estabelecimentos bancários ))elativos à conta vinculada do Fundo ode Garantia por Telllalo de Serviço são sempre acrescidos da equivalente correção monetária, sem o que as importâncias ali depositadas perderiam
parcela substancial de seu valor, devido à constante desvalorização da moeda
nacional.
Dessa forma. o empregado despedido por justa causa deverá, como medida
de justiça, ter a Importância depositada em seu nome, atualizada, ou seja, acrescida da indispensável col."reção monetálr!a.
Nessa conformidade, procurando corrigir a descabida e injusta medida contida no referido art. 7. 0 , da Lei n.o 5.107/66, propomos, atendendo a reivindicação
de diversas entl:drudes ·sindicais, a alteração preconizada at11avés deste projeto
que, por configurar medida de inteira justiça, espe·ramos mereça a indispensável
aprovação.
Sala das Sessões, aos 18 de setembro de 1974. -Nelson Carneiro.
LEGISLAÇAO CITADA

LEI N.0 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DfE 1966
Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ~ dá outras providências.
o • • • • • • • • ' • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o. o •• o • • • • o. o. o • • • • • • • • • • • o. o •• '

••• ' ••••••••••

Art. 7.0 - Ocorrendo· rescisão do contrato de trabalho, por justa causa, nos
termos do a'rt. 482 da OLT, o empregado tará jus ao valor dos depósitos feitos em

1
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- 181 seu nome, mas perderá, a favor do Fundo aludido no art. 11 desta lei, a parcela.
de sua conta vinculada correspond.ente à correção mone.tárla e aos juros capitalizados durante o tempo de serviço prestado à empresa .de que for despedido.
• • • • • • • '.•••••••• o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • o •••••• o ••••• o • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • o ••

· Art. 11 .:_ Fica criado o "Fundo •de Garantia do Tempo de Serviço" (FGTS)
constituído pelo conjunto das contas vinculoa.das s. que se refere esta lei cujo~
recursos serão apl!cados C?m correção monetária e juros, de modo a ass'egurar
cobertura de suas obrigaçoes, C!llbendo sua gestão ao Banco Nacional da Habitação.
··
• • • • • o o • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • o • • -, • • • . • o .• • • • • • • •

I·

DEORETO-LEI N. 0 5.452, DE 1.o DE MAIO DE 1943
(Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho)
o ••••• o •••••• o •••• o • o o ••••••••••••••••• o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o • o ••••••••

Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contra,to de trabalho
pelo empregador:
a) ato de improbidade;
b) incontinência de conduta ou mau procedimento;
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa pa·ra a qual trabalha
o empregado, ou for prejudicial ao se·rviço;
d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha
havido suspensão da execução da pena;
e) desídia no desempenho das respectivasfunções;
f) embriaguez habitual ou em serviço;
g) violação de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordinação;
i) abandono de emprego;
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer
pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou .de outrem;
.
·
·.
k) ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o
empregador e superiores hieráa'qUlcos, salvo em caso de legitima defesa, própria
ou de outrem;
1) prática constante de jogos de azar.
Parágrafo único - Oonstitui igualmente justa causa para dispensa .de empregado, a prática, devidamente comprovada em inquérito administ:Dativo, de atas
atentatórios à. segurança nacional.
..
'

•

• •

• •

o •

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

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 114, de 1974
Imprime nova redação ao art. 492, da Consolidação das Leis do Tra·
balho, a fim de reduzir, para dois anos, o prazo para a aquisição da
estabilidade pelo Trabalhador. ·
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O art. 492 do Decreto-Lei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943, que
aprovou a Oonsolidação das Le~s do Trllibalho, passa a v!ger com a red.ação segu!me:
Art. 492 - o empregado que contar mais de dois anos de serviço na
mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta
grave ou circunstância d.e força maior, devidamente comprovadas.
Art. 2.0 - A presente lei entrará em vl•gor à data de sua publicação.
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As mais longínquas raizes do sistema. de estabilidade vamos localizá-las na.
Legislação pertinente ao funcionário público, editada em 1915.
:
Aquela. época. o servidor público adquiria. esta.bllldade após dez anos de
efetlvo exercício do ca·rgo.
.
.
Progressivamente, essa norma viu-se transplantada para o domínio do tra.~
ba.lho .privado.
Inicialmente, mediante a Lei n.0 4.682, de 24 de janeiro de 1923, foram contemplados os trabalhadores ferroviários .
Posteriormente, por ato legislli.tivo de 1926- Decreto n.0 5.109, foi estendido
o direito à esta;bilidade aos tl.'labalhadores de todas as ferrovias: as oficiais e as
particulares.
No ano seguinte, os portuários obtiveram o mesmo direito.
IA propósito do assunto, o justamente festejado ponttfice do Direito do Traba~
lho entre nós, o Minlstro..Presidente do Tribunal Supe•rior do Trabalho, Mozart
Victor Russomano, na magnifica monografia. "A Estabilidade do ·T.rabalhador na
Empresa", (José Konfino - Editor, IRio, 1970, pág.. 48) enfatizou:
.
''O transpLante da norma adminlstmtlva estava ultimado, sem rejeições:
Ao contrário, pela absoluta compatibilidade ·entre o novo instituto e o
espírito do Dire•ito do Trabalho, em pouco tempo, aquele cresceu em rápido processo de expansão, ·a ponto de ultra.passa.r, em Importância, os
limites anterl.ores do Direito Administrativo brasneiro.
A partir de então - e isso ocO'l'll'eu há mais de quarenta e. seis anos - o
Baís compreendeu que o reconhecimento da estabilidade era um direito
irreversível do tra~balha.dor e que se havia criado um princípio geral relevante no direito positivo do Pais.
·
. .
o Brasil assumiu, pois, nesse ponto, uma posição pioneira."
In Revista do '1\'abalho, de junho de 1939, !Pág. 7, Egon Gottseha.lk assina.la.va
que, até a Iii Grande Guen-a, nenhuma outra nação do mundo al·bergara, no
·
direito positivo, a estabilidade absoluta do trabalhador na empresa. .
As citadas leis foram os primeiros passos em favor .da fixação da esta.billdade. O Direito do Trabalho no Brasil, desde então, evoluíra celeremente,. mas
as normas pertinentes à estabilidade permaneceram quase inalteradas.
~

ainda Russomano a prelecionar, na referida obra:.
"A tendência, a.pós a in.stituição dó Governo Provisório pela Revolução
cl.e 1930, foi a generalização e a uniformização das normas a propósito dà
estabilidade (Decreto n.0 20.46·5, de 1.0 de outubro de 1931, sobre os
tr!llbalhadores elas empresls públicas ou conce.:sionârias, e Legislação
subseqüentel . Esse processo atingiu seu clímax na Lei n.o 62, de 5 de
junho de 1935, que foi a primeira Lei Geral do trabalhador em nosso
País, e, muito particularmente, na Constituição Federal de 1937 (art. 137,
aUnila fl.
·
A estabilidade, que fora prl\"ilégio de de·terminacl.as categoria.& profissionais, estava, agora, transformada em norma geral e, mais do que Isso,
em preceito inserto na constituição, o que equivale a dizer, em principio
funda.milntal do Direito do Trabalho brasileiro." ·
O abrigo constitucional constituiu a consagração final do instituto: Todavia,
o acolhimento da norma do Direito Administrativo pelo Direito do Trabalho não
se processou com a preocupação dos lilgisladores em aperfeiçoá-la. Continuou prevalecendo a exigência da pl'estação de serviços durante dez anos,
ao mesmo empregador, para aquisição do direito à esta.billdade. A exceção aberta
a essa regra geralmente no entendimento .do· Ministro Russomano poderia ter
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de 1934. Por esse diploma legal, os bancários, independentemente d.a maneira de
admissão na empresa _,. mediante concurso ou. por livre contratação - adqui. .
.
riam a establ11dade após doLs anos de trabalho.
. E volta Russomano, com sua Inegável autoridade,· a ressaltar:
"A vantagem excepcional concedida aos bancários marca o único sinal
relevante (embora !Imitado e transitório) da preocupação de aperfei~
çoamento do Instituto. Em 1943, quando foi elaborada a Consolidacão das
Leis do Trabalho, em época emergente dos campos ensangüentados da
II Grande Guerra, era de se presumir que seus Autores transformassem
a exceção dos bancários em regra gerar para tocios os tJ.'abalhadores.

I
I

Mas, ao contrário, de certo modo retroce_?endo, cs Legisladores suprimiram do texto em vig>or a norma de proteçao aos empregados dos Bancos,
com a expre.ssa ressalva, é claro, segunà.o a tradição nacional, dos direitos
adquiridos até a data da promulgação do nçvo código (Cons. L. Trab.,
art 919, combinado com o art. 915)."
A Constituição de 1946 - cumpre reconhecer com destaque - registrou
avanço pertinentem-ente à matéria, estendendo a esta.bilidade ao meio rural.. Seu
art. 157 determinou que a legislação do trabalho e a da previdência social obedecerá aos preceitos que ela relacionara, além d.e outros a visar à melhoria da
condição dos trabalhadores, fixando no inciso XII:.
"estabilidade. na empresa ou na exploração rural, e lndÊmização ao
trabalhador desp.ed!do nos casos e nas condições que a lei estatuísse."
Em face da procedência da observação, e pela oportunid:J.d.e d.e seu encaixe
na presente justificação, reproduzimos; integrum, o que declarou respeitante~
mente a es.se preceito da Constituição de 1946 o inexcedido juslaborlsta Russomano, à pág. 51 de sua obra sobre-referida:
"Essa norma constitucional, contudo, era programática. e apenas em 1963,
com o advento do Estatuto do Trabalhador Rural, ·se tomou exeqüivel'.
O Legislador Ordinário, porém, como veremos oportunamente di.sclplinou
o dispositivo da Constituição de tal modo que, na prática, até hoje, o
camponês brasileiro não desfruta, ·em toda a sua extensão e Intensidade,
a. vontade do empregador.
o direito
. de permanecer' no trabalho contra
.
Se nos surpreende, em face do pioneirismo Inicial, esse "marc-ar passo"
da Legislação Brasileira· durante trinta· anos,. aproximadamente, não
menos desperta a. atenção do o_bservador !J duro golpe .desfechado ~
· estabilidade, recentemente, atraves da crlaçao de um sistema que lhe e
paralelo, mas adverso: o sistema do "Fundo de Garantia do· Tempo de
Serviço do Tra.balhador".
Não vamos agora a.nallsar o sistema do "Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço do Trabalhador,"
·
· · · ·
·· ; "'
Pelo tempo que nos tomaria, mas se um MlnLstro dá TrlbumÚ Superior do
Trabalho. do porte de seu atual Presidente mostra-se preocupado com esse "duro
golpe desfechado ·contra a estabilidade", entendemos urgente a conversão da
.presente Iniciativa em lei, que numa espécie de reparação ao Traba!h111dor, lhe
vai garantir a estab11idade, após a prestação de serviços ao mesmo empregador,
' '
durante dois anos.
Uma das proclamadas conquistas do Direito do Trabalho Brasileiro reside
na Indistinção entre espécie de tra:balho, e entre profissionais, presentemente
~onsubstanclada no texto constitucional.
No caso particular do tra;ba1hador admitido na empresa privada mediante
concurso, o art. 492 da CLT é Inconstitucional. A Inteligência .do art. 100 da
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"Serão está veis, a,pós dois anos de exercício, os funcionários nomea(}os
por concurso."
iE o inciso XV:LI do art. 165 estabeleceu que a Constituição assegura aos
trabalhadores pro~bição de disUnção .entre trabalho manual, técnico ou intelectual
ou entre os profissionais respectivos.
Como aceitar-se, pois, que, admitidos por concurso, do trabalhador que desenvolve suas atividades no Serviço Público exigir-se d.ols anos de labor para
alcançar a esta:b!lldade, e do que Ingressou na empresa prh·:l!da, também por
concurso, continuar a Impor cinco vezes o tempo de serviço do primeiro, para
a conquista desse mesmo direito?
A distinção vedada na Constituição vem sendo processada, com lnescusada
violentação da disposição mencionada.

A redução desse prazo de dez para dois anos, que o acima indigitado Decreto
n. 0 24.615/34 esto~~~beleceu para os empregados em Bancos foi revogada em 1943.
Como tentativa válida, essa redução Integra o Anteprojeto do Código do
Trabalho, de autoria de Evaristo d.e Morais Filho, fixada em um ano. o art. 593
daquela proposição previu:
·
"Depois de um ano de serviço, despedido sem justa causa ou sem motivo
de força maior, poderá o empregado optar entre o recebimento da lnden!zação legal ou o cumprimento do contrato pelo empregador."
Enquanto, entre nós, regrediu o Instituto da ·establlidac!.e, em outros paises
reglstTou consideráveis avanços, consoante se observa na França, México, República Federal da Alemanha, na Itália, nos países socialistas, e até na Espanha.
A estabilidade, tranqü1li2:ando o trabalhador quanto a seu destino no seio
da empresa, concorre para o aumento da produtividade. Mas sob esse aspecto,
não nos podemos furtar à honra de citar, de novo, Russomano, pelas magistrais
expressões de S. Ex.a:
.
"Cremos que se a doutrina houvesse sido mais enérgica e, deixando de
entoar loas à legislação em vigor, pressionasse, culturalmente, o Legislador Nacional, este não teria permitido que a Nação perdesse a posição
histórica de vanguar<la que, sobre a estab!lidade, inegav·elmente ocupou
em determinada época. A relevância desta afirmativa cresce, porque a
estabilidade constitui, em nossa opinião, no domínio do Direito Individual
do Trabalho, a questão nevrálgica: a estab1lidade altera a estrutura tradicional da relação de emprego e,. mais objetivamente, contribui para a
transformação <ou democratização) da empresa capitalista. Ela coloca
o tra:balh:lidor, na empresa, como um participante integral das vealidades
do C:estino e do.3 reJultaC:os da p~odução econômica."
·
Como se verifica, nós, Legisladores, estamos sendo considerados tímidos,
frente à quase imobilidade do instituto' jurídico-laboral da estabilidade, injustificadamente mantido com e.sse extenso prazo de dez anos.
De registrar-se que essa alusão chega a surpreender a quantos ainda não
se debruçaram sobre o assunto. Mas tem o mérito de alertar-nos para a necessidade de concretizarmos a red.ução proposta .em nossa presente iniciativa,
que assegurará ao Trabalhador a esta,billdade no emprego, após dois anos contínuos na mesma empresa.
Diante de argumentos tão plausíveis, somos levados a confiar no acolhimento
desta propositura, por pa11te de nossos eminentes Pares, que haverão de tudo
fazer por sua transubstanciação em lei, com vistas aos legítimos e superiores
interesses do trabalhador e do empresário brasileiros.
Sala das Sessões, 1·8 de setembro cl.e 11174. - Danton Jobim.
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DECRET0-1LiEi N.0 5.4!52, DE 1.o DE MAIO DE 1943
Aprova 11- Consolidação das Léis do' Ti-abalho.
• • • • • • • • •• , ,r, ••• ,., 4,,., ..1.: .• , , , , , . , , , , , , , , , , , , ... , , .~ •• ,,,,,.,,, ,·,·,,,,, •.• , , , , , , , , , ,

Art. 49~ -·O emp.r~egado que oontan: ma.ls :dle .dez ,amos de .:erviço na mesma
e!llJP11eSJa 11111.0 poderá ~:eQ" dlespe:dddo s:enão pOli' :riiJO!tJivo dle ~3J1ta gt11ave ou c!lreunst!l.l!'lJclia d:3 forÇa mat1~il', dle\lldlamente oompr·O'V'3·c1as.
Oollls~c1ell.1a-&e como ·dle ~emço todJO
..
.
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rAs Comissões de

Constituição e Justiça e de Legislação Social.!
'
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) --. Os proj,etas Lidos ~ão publioaidloo e
de.srpacha:clos 1m COmdssões compebe'!lltes.
.
. .
.
Plassa-se à.
'

ORDEM DO DIA
'

'

D~cussão,

em :tumo único, do P:a,rec~ d:a COmLssão ,de Const!Jtuição e
Ju,=-tiça sob:11e :a Mel!ll'l:a,gem 274, die · 1974 (111. 0 435/74, na orlgem, de 12 de
setembro de 1974). pela qual o Senhor Presidente da República submete
ao Senado a escolha do Vlce-Almirante da Res·erva Remunerada, Floriano Peixoto Faria Lima para exercer o cargo de Governador do Estado do
Rio de Janeiro.
A :ma.térla coniSit!l.l!'lJte 1da Ordem do D~a, nos ,•ermos da.:ru:íooa h ·di:> aa:tt. 405,
do Reglmen:to IiiJJtleJ.'IIID, dieve. ~er apre~a em Ses:Sãlo 5ecl.'le,tJa.
SollcitJo dos Sr.s. fu:ncloruíll'ioo a1s prov1dêlllc',as :n:eoe.,.,sárias, ,a fim de Slell' mantido o pll'OOetl:to reglmenrtlal.
(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 35 minutos e volta
pública às 18 horas ,e 41 minutos.)

a ser

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Está reabe11ta a. Sassão.

Nillldla :mais hiavenodo que ·tlDaltall', vou encex:ra,r a. Selss:ã.o, desiglllando · pama a
011dil!lár!:a: de ·am:mhã, a. se~ui:nte

ORDEM DO DIA
.1

Vo1tação, em segundo 'turno, do Projeto de Lei do Seln!lido 111..0 35; de 1973, de
do &-. 8ea]ador Ne'Iron Ca:rnelro, que ·alt:e·na a. re~ção Ido :art,, 473 da.
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovad·a pelo Decreto~Lel n.0 5.452, de 1.0 de
malio de 1943, .a,cre<Jcenroal!'lJdo OiuW!I.s hlpóte~S~es. em que o• empJ:egrudlo .pode!'á deixa["
-de •CiolliiiP'all1ooer .a:o Slelrviço ~~em pre·J uizo do oo.lá!l'lio·, tendo
P.A!REcmES, oo:b n.os 380, 492 e 493, de 1973, dias Oom1ssões:
- de .Redação, oferecendo .a redação do vel!lcldo· ;pa;l1a o: 2.o ·tlUil'lllO;
- de Constituição e Justiça, [lei~ conSitttucdonaJ.Lcl:a;de e jUil'idicidlade d:a. emen:da
dle iPLenái11o;
- de Legislação Social, f,avoll'ável à eme111da de Pl<e•nárlo.
auoo~,a

2

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n,o 88, de 1974
(n,o 2. 024-B/74, ll'lla C:asa ·de or.Lgem), de· lllldcirutiVIa do Senhor Presdide:nltie dia Re-

- 186 púb:.lca, que dispõe .sobre a obn~a.tocledla.de dia iod!ação do S!lJl dtestm,adio aJO con~
sumo humarno. s•eu COilii1Jrole pelO& órgãos SIIIIIlo11tá.rloo, e dá. OU!Il!'rus !proV'!tdêncloas,
tendo
PA!REJOERES, sob n.oa 427 e· 428, de 1974, dials Comissões:
- de Saúde, ~aJVOl'ável, 110.s tm.mos do Substtttutivo que ·apresenta.
- de Constituição e Justiça, .pe.La COlltStLtutO!OIIIo!lJlidlade e jlll!l'liddJc1dJ do Substlltu~
•.t!vo dta Comts5ão de Saúdle.
.
. ·
· · ·

3
· D.ioowsão, em prlmei.ro lt\lll'l1o, do Plrójeto de ·Led .do Sena.do n.0 43 ..de 1974,
de autoria do Sr. Senador Fausto Castelo~Branco, que altera os arts. to, 2.o e s.o
dia Leilll.0 1. 944, de 14 de agosto de 1953, que toma. obligaJtórdla. ~ ilodJetação db sal

de oozinih!IJ detSlt!nla.do •a OOlWUl!l'l.() ._al1mellltwr n~ ~gdóeis bocig~enas do ~. teiiiodo
PARECERES, sob n,os 368, 369, 370, 427 e 428, de 1.!974, dlrus ~s:
- de Constituição e Justiça, 1.o pron~: .pe~a eoostlrt:Juclm1Jar.1diad:e e jud~
dl~dle. oom ta iEllmmcla que tl!lpÓresentla de 111..0 1-00J; 2.0 p1'CIIliUinCia.meiill1lo: pelia
oonstJ.·tUtC.ionalid.ade e jUJl"idJI,cruclia.de do• Suootitutivo dia Comissão de Saúde;

de Economia, ~a,•orâV>e~ a•o :pro~eto e à· emen.dla da C1om!ssão dle ColnistiJtu!ção e
.. Jiustiça, _e• com a._Emenda. que apresenta. dJe ;n,o 2-CE;
- de ·Saúde, 1.0 proai.UIIIoC:Illlanmlto: favorável ao P:roje1tJoo e à El!rumdla d:a. Com!tssão
dle •C()n.stt•.ud.ção e JlllSltiça.; 2.o proi!IJUaWl,amdo: f•avorá.vel, m•~ •tea:mcs do Suibs~
· ·tlttu~~vo qu•e .a'Presea11tta.
-

'4
~cUIS.são,

em tJum;o único. do iPro•jeto de Led d:a Câma11a 111..0 lil7, de 1974 <n.o
1. 98~B/74, na Casa de origem>, de iniciativa. do Senhor Presidente da República,
que 1'e·llllUSitta. o ~aror de gm.rtifLca.ções, na Justiça Elledltol'lal., e d:á. Olllbnas provldên~

c!•as, ·twdJo

.

.

PAREOEIRES ·FAVORAVEJB, sob n.os 412 e 413., <le 1974, das OoJnissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
5
Discussão, em •turno único, do Pro1etto .de DeweJ10 .LegtsLatt!vo ·n.o 16, die 1974
0
(111.. 154/74, nta. casa de orlgem), qUJe .apro~ dlec!.sãio d!> Senhor .~sldeMe da
Repúb1'•ca. de 10 de ~bl.1Ll de 1974, qoo ordellliOU eXJecuçao do a.to qoo CIO!lJCiedieu
prollUlÇão post mortem s.o ex~~g~...on.to Ben,eidicto Theodoro tdJa Silm, do iMlnistédo dia iMii!Jr.lalha, rendo

P.ARJECER F.1WORAVEL, Sio•b n.0 423, de 1974, da. Comissão:
- de Constituição e Justiça.
JllSitâ encte•t:l'l!lJcia ·a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às .18 horas e 45 minutosJ

160.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a LegislatUra,
em 19 de setembro de 1974
PRESIDf:NCIA DO SR. PAULO TORRES
As 14 horas e· 30 minutos, acham-se presentes os :Srs. ~enadores: ·
~raldo Mesquita- Flávio Britto -José L!ndoso -. Cattete Pinheiro
- Renato Franco - Alexandre Costa. - José Sa.rney - Fausto CasteloBrancO -. Helvid!o Nunes - Virgilio Távora. - Wilson Gonçalves Dinarte Mariz .- Luís de Barros - Domício Gondim - Milton Cabral Wilson Campos - Lulz Cavalcante - Augusto Franco -.Leandro Maclel
- Lourival Baptista. - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos
- Carlos Llndenberg- Eurico Rezende - Amaral Peixoto - Paulo
Torres - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim ......:
·Nelson Carneiro - Gustavo Ca.panema - José Augusto - Carvalho Plnto
-.,... Franco Montoro - Leonl Mendonça - Oslres Teixeira - Fernando
Corrêa - l'talivlo Coelho - Saldanha Derzl - Accloly Filho - Otávio
Cesário - Lenolr Vargas - Daniel Krieger - Guldo Mondln - Tarso
Dutra..
O SR. PRE•SIDENTE (.Paulo Torres) ~ A lista de presença acusa o comparecimento de 46 .Srs.. Senadores. Havendo . número regimental, declaro aberta a
Sessão.
0 Sr, 1.0 -Becretário.vai prÓceder à leitura dO Expediente.
. É lido· o seguinte

·EXPEDIENTE
OFíCIO
DO SR. ·1.0 -SECRETARIO DA CAMARA DOS
. DEPUTADOS
..
Submetendo à revisão do Senado, autógrafo .~o seguinte !Projeto: .
'

'

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 118, DE 1974
(N.• 2.036-8174, na casa. de origem)

(D~:· INICIATIVA

DO' SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Acrescenta pwrárr&.fo úni~o ao art. 566 ~ Consolddação das Leis do
Trabalho, para assegurar a sindicalização dos empregados de sociedades
··
· de eConomia mista.
·
·
O Congresso Na.cion1111 decreta:
Art. 1.0 - Acrescente-se ao art. 566 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n.0 5.452, de 1.o de maio de 1943, o seguinte parágrafo
único:
''Art. 566- ................................................ · ..... ·.
· Parágrafo único - Excluem-se da. proibição constante deste artigo
· os empregados de sociedades de economia mista."
.Art. 2.0 ...,... Esta lei entrará em vigor na data. de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
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Excelenti.sslmos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado do Trabalho, o anexo projeto de lei que "altera o art.
4.o do Decreto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a organização da Administração Federal".
Brasília, em 12 de junho dê 1974. - Ernesto Geisel.
Excelenti.sslmo Senhor Presidente da República:
o então Consultor-Geral da República, Dr. Romeo de Almeida Ramos, emitiu
o Parecer de n. 0 I-267. de 31 de janeiro de 1974, publicado no Diário Oficial de 21 de
fevereiro, o qual, examinando o caso especifico da Empresa Brasileira de correios
e Telégrafos, concluiu no sentido de que, com o advento do Decreto-!Le! n.O 200,
de 25 de fevereiro de 1967, os servidores daquela entidade se tornaram inslndi·
calizáveis.
2. Com a aprovação do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, o referido pronunciamento do órgão superior de consulta jurídica do Governo .vinculou
todos os órgãos da Administração Pública, os quais destarte, ficaram obrigados a
lhe dar fiel cumprimento, ex vi do disposto no § 2.0 do art. 22 do Regimento
aprovado pelo Decreto n.0 58.693, de 22 de junho de 1966..
3. Por via de conseqüência, todos os empregados de empresas públicas e de
sociedades de econom!a mista, juntamente com os servidores 111utárqulcos, ficaram
à margem da sindicalização, tendo em vista que as motivações que ditaram pronunciamentos da Consultaria-Geral da República, na hipótese da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, são-lhe, Igualmente, aplicáveis.
4. Com efeito, o art. 4.0 do Decreto-Lei n.0 200, de 25 de fever.elro de 1967 (Reforma Administrativa>, estabelece, verbis:
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 I

O O O O O O O O

o

O

o

I

o o

O O O O O 1

o

O O .. O I

t

o o o

O 1

o

1

o o

O

o

O

Art. 4.0 - A Administração Federal compreende: .. .
. .
I - A Administração Dlreta, que se constitui dos serVIços Integrados

na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.
•II - Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalldllide jurídica própria:
a) Autarquias;
b) Empresas Públicas;
c) Sociedades de Economia Mista.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

I

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

O O

5. Como se verlf!ca, as ~encionadas entidades, a partir da vigência do DecretoLei n.O 200, de 1967, pasSaram a integrar a Administração Federal Indireta, e
conceituados como públicos, os servidores de todas elas.
6. Assim sendo, àqueles empregados ficou vedado o direito de sindicalização, tendo em vista o disposto no art. 566 do Decreto-Lei n.o 5.452, de 1.0 . de maio de 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho), que dispõe, verbis:
•• o •• o o ••••••• o o o • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ ••••• o •••••• '

••••••••••••••

"Art. 566 - Não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e os
das Instituições paraestatals.
•••••• ' o '

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

o ... o ••• o • • • • •

..

7. A par do aspecto legal da matéria, a verdade é •que a vexata quaelstio
envolve, de Igual modo, Intensa repercussão de natureza social, tendo em
vista que, a prevalecer a situação decorrente dos fatos expostos, ocorrerá o
bloqueio natural do desenvolvimento sindical, no momento em que se 1•lsa ao
seu fortalecimento.

lI
- 189 8. Efetlvamente, a perdurar tal conjuntura serão atingidos vários milhares
de empregados, alterando, Inclusive, de modo substancial, a atual composição
de diversas entidades sindicais de grau superior.
9. Apenas a título ilustrativo, cabe-me salientar a Vossa Excelência que, a
persistir a situação criada, estariam privados do regime de slndicallzação, entre
outros:·
a) Todos os empregados de Bancos Oficiais, v.g., o Banco do Brasil;
b) A grande maioria dos que trabalham na área de exploração do petróleo
inclusive a petroquímica estatal, nesta caso, a própria PETROBRAS;
c) Os que exercem atividades na maioria das indústrias da área metalúrgica,
·
inclusive Volta Redonda;
d) Os da Vale do Rio Doce, subsidiárias e outras empresas mistas;
e) Os empregados da área portuária, excluindo os portos em regime de
concessão;
f) Grande .parte dos servidores que trabalham no sistema de transporte
marítimo, a totalidade do ferroviário, parte do transporte aéreo <VASP> e
ponderável grupo de transporte fluvial;
g) Parte do grupo do sistema rodoviário (vinculado à Rede Ferroviária
Federal, e às demais ferrovias) ;
h>. :piversas sociedades de abastecimento;
i) Grande parte da área de educação e cultura;
j) Em futuro próximo, todos os empregados de empresas de telecomunicações, e parte do alstema de emissoras de radiodifusão.
10. A simples enunciação acima formulada, evidencia, data venia, o alcance
e o inelutável prejuízo. que decorrerá da situação criada para o sistema alndlcal,
com o enfraquecimento ·generalizado da quase totalidade das categorias profissionais, sendo certo que desaparecerão, praticamente, a Confederação N-acional
dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidade (CONTCOP) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura
(CN'I'EEC), atingidas ainda, subatancialmente, a Confederação Nacional de
Empresas de Crédito (CONTEC>, a Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Indústria (CNTI) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos <CNTTMFA>.
11. Um dos princípios básicos resultantea da 8l.e. Conferência Geral .da Orga:illzação Internacional do Trabalho, realizada em São Francisco, em ·1942, diz
respeito justamente· à liberdade de sindicalização. Tal princípio. é defendido
pelo atual Governo, ressalvadas. determinadas áreas, entre as quais a dos servi~.
dores públicos, cuja proibição de sindicalização atende aos Interesses nacionais.
Igualmente o Brasil ratificou a convenção n.o 98 da OIT, relativa "a. aplicação
dos princípios de direito de sindicalização e negociação coletiva".
12. A liberdade de associação profissional ou sindical é assegurada através da
Emenda Constitucional n.0 1, de 17 de outubro de 1969, que manteve inalterável
o texto do art. 166 da Constituição de 1967, estabelecendo, tão-somente, no
art. 162, que:
"Não será permitida greve nos serviços públicos e ativldades easenclais, definidos em lei."
13. Desta forma, não ocorrendo óbice constitucional, a liberdade de associação
de que dispunham antes do advento do Decreto-Lei n.0 200, de 1967, os empregados de sociedades de economia mista, pode ser convalidada através de lei ordinária que ressalva, expressamente, o direito de sindicalização dos servidores·· das·
referidas entidades.
14. o m-esmo não ocorre com os emprega~os de empresas públicas, pois· estas
executam atlvldades típicas da administraçao pública. As leis constitutivas fica-

- 190 ria reservada a faculdade de estabe~ecer o regime de sindicalização que iria ser
seguido pelos seus servidores, tendo em vista as conveniências do Estaodo.
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do mais
profundo respeito. - Arnaldo Prieto.

·rA

Comissão de Legislação Soctat)

PARECER
PAREOER ·
N.0 436, de 1974
. Da Comissão de Redação, a.presenta.ndo a redação final do ProJeto
de Lei da. Câmara. n.0 100, de 1974 (n.0 2.075-B/74, na. Casa. de origem),
Rela.tor: Sr. José Lindoso
A comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei da. Cãma.ra n. 0 100,
de 1974 (n.0 2.075-B/74, na Casa de origem), que fixa os valores de vencimentos
e gratificações dos cargos dos Grupos-Atividades de Apoio Judiciário, Serviços
Auxiliares, serviços de Transporte Oficial .e Portaria, Artesanato, Outras Atlvidades de Nível Superior, Outras Atividades de Nível Médio e Direção e Asslstência.. Intermediárias, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 8." Região, e dá outras providências...
Sala das Comissões, 19 de setembro de· 1974: - Ca.rlos Lindenberg, Presidente
- José Lindoso, Relator - Wilson Gonçalves.
. ANEXO AO PARECER
N. 0 436, DE.1974 .
Redação final do Projeto !lle Lei da Câmara JJL0 100, de 1974 (n.0 ,••
2.075-B/74, na. Casa. ·de origem), "ue fixa os valores ,de /Vencimentos e
gratificações dos cargos dos Grupos-Ativida.des de Apoio Judiciário,
Serviços jt\.uxiUares, Serviços de rrransporte Oficial ,e Portaria, Artesa.nato, .Outras Atividades de Nível Superior, Outras Ativida.des. de Nivel
Médio e Direção e Assistência Intermediárias, do Qua.dro Permanente
da. Secreta.ria do Tribunal Regional do Trabalho da 8.11 Região, e dá
outras providências.

o

Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Aos níveis de classiflcação dos ·cargos integrantes dos .Grupos a
que se refere esta Lei, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunai·Regional do Trabalho da 8.11 Região, criados e estruturados com fundamento na Lei
n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970, correspondem os· seguintes vencimentos:
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Grupo·Atividades de Apoio Judiciário
Vencimentos
Mensais
(Ir$

Níveis·

TRT·8,a·AJ·8
TRT-8.11-AJ-7
TRT·8.11·AJ-6
TRT-8.11-AJ-5
TRT-8,a·AJ-4
TRT-8.a·AJ-3
'l1RT·8.11·AJ-2
TRT-8."-AJ -.1
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5.440,00
4.820,00
4.080,00
2.920,00
2.510,00
2.100,00
1.630,00 .
1.360,00

1!
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Grupo-Serviços Auxiliares
Vencimentos
Mensais

. Níveis

Cr$
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2.380,00
2.040,00
1.630,00'
1.080,00'
950,00
61o;oo ·

Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria
Vencimentos

Nív.els

Me~a.ls

Cr$
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1.290,00
1.080,00'
950,00
740,00
540,00 .
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Grupo-Artesanato
Vencimentos
Mensais

Níveis
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TRT-8.a·ART-5 ................................................... .
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GruJ)O-Outra.s Atividades de Nível Superior
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I

2.100,00
1.630,00
1.290,00· .
880,00
540,00

Vencimentos
MensaiB·

Níveis

TRT-8.1\-NS-7
'11RT-8.a-NS-6
TRT-8.a·NS-5
TRT-a.a-Ns-4
'l1RT-8.B-NS~3

TRT-8.B-NS-2
'I'R'r~B."·NS~l
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4.960,00
4.620,00
4.080,00
3.870,00
3.460,00 .
3 ..120,00
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Grupo-Outras Atividades de Nível Médio
Vencimentos
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2.380,00
. 2 .. 240,00
2.040,00
1. 760,00. ·.
.1. 42.0,00 .
1.080,00·. '
610,00

Grupo-Direção e Assistência Intermediárias ·

Níveis

Correlação com as Categorias Funcionais de
Nível ,Superior
..

Correlação com. as demais Ca.~goria.s· Fun·
ciona.is

TRT·8.a·DAI-3

900,00

800,00

TRT~8 ..:·DAI-2

800,00

700,00•

TRT-8.a~DAI-1

700,00

600,00

Art. z.o - As gratificações de representação e pelo regime de tempo lnte•
gral e dedicação exclu.siva, ... referentes .. aos .cargos....que . integram ..os .Gr.upos de
que trata. esta Lei, ficarão absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixados. no .artigo anterior.
lf 1;o ·- A partir da vigência dos Atos de Transformação ou Transposição
de cargos para as Categoria·s Funcionais do novo. sistema, cessará, para os
respee~ivos
ocupantes, o pagamento das vantagens especificadas neste. artigo.. .
.
§ z.o - Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários do Quadro Permanente . da Secretaria do Tribunal Regional do Tr.abalho da ,a;a Região,. à
medida que os respectivos cargos forem transformados ou tra:llSpostos para
Categorj.as Funcionais integrantes dos demais Grupos estruturados ·,ou criados
na forma da Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 3.0 - A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários
do Quadro Permanente da Secretaria do .Tribunal Regional do· Trabalho da
a.a Região que forem incluídos rios Grupos de que trata esta Lei e nós demais
estruturados ou· criados "na 1onna da Lei · n.0 5. 645, de 10 de dezembro de 1970;
será. .calculada de acordo com o disposto no art. 10 da Lei n. 0 4.345, de 26 de
jtinho de 1964.
Art. 4.0 - Aos atuais funcionários que, em decorrência desta Lei, passarem a perceber, mensalmente, retribuição total inferior à que. vinham auferindo de acordo com a legislação anterior, ·será assegurada a diferença, como
vantagem pessoal, nominalmente identificável, na fonna 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 Inter- ·
.mediárias, necessárias aos serviços da Secretaria do Tribunal !Regional do
Trabalho da 8.n Região, serão por este criadas, na forma do art. 5. 0 da Lei
Complementar n.o 10, de 6 de maio de 1971, adotados os princípios de clB.Ssificação e nlveis de valores vigorantes no Poder Executivo.
. ..
'

'

-·193· Art. 6.0 - Os servidores aposentados que sa~isfaçam as condições estabelecidas para a transposição de cargos no Ato de estruturação do Grupo respectivo farão jus à revisão de proventos com base no valor do vencimento
fixado para o nível inicial da correspondente Categoria Funcional, no novo
Plano de Retribuição do Grupo.
§ 1.0 - Para efeito do disposto neste artigo, será considerado o cargo
efetivo ocupado pelo funcionário à data da aposentadoria, incidindo a revisão
somente sobre a parte do provento correspondente ao vencimento básico e
ficando suprimidas ;todas as vantagens, gratificações, pal1celas e quaisquer
outras retribuições que não se coadunem com o novo Plano de ClassificaQão
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 das mesmas denominação
e atribuições daquele em que· foi aposentado. ·
§ 3.0 - A revisão dependerá da existência de recursos. orçamentários .suficientes e somente poderá efetivar-se após ultimada a transposição de todos
os servidores na atividade, de todos os Grupos em que ocorrer a inclusão mediante transposição.
§ 4.0 - . Os novos valores dos proventos serão devidos a partir da publicação do ato de revisão.
Art. 7.0 - Na implantação do novo Plano de Classificação de Cargos, poderá o Tribunal Regional do Trabalho da a.a Região, mediante Ato da Presidência, transformar em cargos, observada a regulamentação pertinente, empregos integrantes da Tabela de Pessoal Temporário de sua Secretaria, regidos
pela Legislação Trabalhista, a qual será considerada extinta.

l

i
II
I

I

I
I
I
i

Art. 8.0 - Re·ssalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 3.0 da
Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, fica-vedada a contratação, a qualquer
título ·e ·sob qualquer forma, de serviços com pessoas físicas ou jurídicas, bem
assim a utilização de colaboradores eventuais, retribuídos mediante recibo, para
o desempenho de atividades inerentes aos Grupos de que trata esta Lei.
Art. 9.0 - Os vencimentos fixados no art. 1.o desta Lei vigorarão a partir
da data dos Atas· de inclusão de cargos no novo sistema, a que s•e refere o § 1.0
do seu art. 2.0
·
Art. 10. -Observado o disposto nos arts. 8. 0 , inciso m, e 12, da Lei n.O 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, as despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da a.a Região, bem como por outros recursos a •esse fim destinados, na
forma da legislação pertinente.
·
Art •. 11. -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -O expediente lido vai à publicação.
O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura de Ofício que se encontra sobre a
mesa.
ll: lido o seguinte

OFíCIO
Of. n.O 71/74
Brasília, 18 de setembro de 1974
A Sua Excelência o Senhor Senador Paulo Torres
DD. Presidente do Congresso Nacional
Senhor Presidente:
Tenho a honra de informar a Vossa Excelêência que os Deputados José Fl'eire, Harry Sauer e Rubem Medina deixam de participar da Comissão Mista 9ue
estuda a Mensagem n. 0 65/74 (.CN); passando a integrá-la os Deputados Fr>e1tas
Dlniz, Marcondes Gadelha e Alceu Collares.

-194Aproveito o ensejo para renovar a Vossa E:&celência meus protestos de estima e consideração. - Laerte Vieira, Lider do MDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobl'e a mesa, Projeto de Lei que será lido pelo Sr. 1.o-secretârio.
ll: lldo o seguinte:
PRIOJETO DE LEI DO SENADO
N.0 1151 de 1974
Dá nova redaçã.o ao caput, do art. 10, da Lei n.0 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
O Congressu Nacional decreta:
Art. 1.0 -O caput, do art. 10, da Lei n.o 5.107, de 13 de setembiro de 1966,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10. - A utilização da conta vinculada, para o fim de aquisição de moradia própria, é assegurada ao empregado que completar,
depois da vigência desta Lei, 5 (cinco) anos de serviço na me,sma empresa ou em empresas diferentes, de acordo com as disposições da Lei
n.o 4.380, de 21 de agosto de 1964, por intermédio do Banco Nacional da
Habitação (BNHl, de conformidade com as instruções por este expedidas ou por intarmédio da própri·a empresa empregadora, quando esta
dispuser de imóveis .residenciais para ve·nder a seus empregados."
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Lei n. 0 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de GSirantia
do Tempo de Serviço, permite a ut111zação, pelo empregado, de sua conta vinculada em várias situações específicas, dentre as quais, para a aquisição de moradia (art. 8.0 , inc. II, alínea b), o que está perfeitamente de acordo com um
dos objetivos fundam•entais da lei, qual seja o de proporcionar segurança ao
empregado. A moradia representa um estágio importante dessa segurança e,
como tal, deve ter facilltada e estimulada a sua aquisição.
Entretanto, o art. 10, da mesma lei, estabelecendo que a importância depositada em conta vinculada somente pode ser ut111zada para aquisição de imóvel
por intermédio do Banco Nacional da Habitação, limita demasiado as opções
de compra do empregado, ao mesmo tempo que d•esestimula que muitas empresas, privadas ou de economia mista, possam interessar-se pelo ofer.ecimento
de casas resid·enciais a seus empregados, já que, mesmo podendo construí-las
e vendê-las aos mesmos, estes não irão ter permitida a ut111zação dos respectivos depósitos em conta vinculada para amortização do preço do imóvel.
Impõe-se, pois, a alteração aqui preconillada que, aliás, é uma sugestão
oportuna, valiosa e just:a do Sindicato idos T·rabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Barra Mansa, Volta Redonda. Rezende e Barra do Pirai.
Sala das Sessões, •em 19 de setembro de 1974. -Nelson Carneiro.
LEGISLAÇA.O CITADA

LEI N.O 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo d'c Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências.
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Art. 10 - A utilização de conta vinculada, para o fim de aquisição de moradia própria, é assegurada ao empregado que completar, depois da vigência desta

-195Lei, 5 (cinco) anos de s.erviço na mesma empresa ou em empresas diferentes,
de acordo com as disposições da Lei n. 0 4.380 de 21 de agosto de 1964 por intern:édio do Banco Nacional da Habitação (BNH), dz conformidade corr{ as instr.uçoe.s por este expedidas.
§ 1.0 - O BNH poderá, dentro das possibllldades financeiras do Fundo, autorizar, para a finalidade de que trata este artigo, a utlllzação da conta vinculada,
por empregado que tenha tampo menor de serviço que o ali mencionado desde
que o valor da própria conta, ou este complementado com poupanças pessoais,
atinja a pelo menos 30% (trinta por cento) do montante do f!nancia.mento pretandido.
§ 2.0 - O BNH poderá instituir, como adicional, nos contratos de financiamento de que trata este artigo, um seguro especial para o efeito de garantir
a amortização do débito resultante da operação em caso de perda ou redução
do salário percebido pelo empregado .
•
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Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O projeto lido será publicado e despachado às comissões competentes.
O Sr. 1.0 -Secr•etário procederá à leitura d~ Requerimento que se acha sobre
a mesa.
li: lido e aprovado o seguinte:
(As

REQUERIMENTO N,0 203, DE 1974

senhor Presidente:
A fim de melhor atender, em meu Estado, a relevantes interesses públicos
sob minha responsabllldade-, requeiro licença para me afastar dos trabalhos
desta Casa, pelo prazo de 30 dias, a partir de 23 do corrente mês. nos termos
do art. 47 inciso II do Regimento Interno, e sem percepção de subsídios.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1974. - Carvalho Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Aprovado o Requerimento, fica concedida a licença solicitada.
Comunico ao Plenário que esta Presidência, nos termos do art. 279 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n.o 49,
de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que modifica o inciso IX
do art. 12 do Código de Processo Civil, considerado rejeitado por ter recebido
parecer contrário, quanto ao mérito, da Comissão a que foi distribuído.
Lembro aos Senhores S·enadores que o prazo regimental para a apre;·entação
de emendas e relações de subvenções sociais ao orçamento anual da União para
o exerclcio financeiro de 1975 termina na próxima segunda-feira, dia 23 do
corrente. Na mesma data expira o prazo para a apresentação de emendas para
o orçamento plurianual de investimentos para o triênio 1975/1977.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Danton Jobim, orador inscrito.
O SR. DANTON JOBIM - Sr. Presidente, Srs. Senad.ores, tudo o que diga
respeito a Brasília, a esta Cidade ímpar, sem dúvida o Imperecível monumento à
arrancada para o desenvolvimento acelerado do nosso Pais, está Intimamente
ligado a uma figura, também ímpar, da nossa história republicana: Juscelino
Kubltschek de Oliveira.
Quando, da Tribuna desta Casa, prestei a merecida homenagem a Israel
Pinheiro, por ocasião de sua morte, lembrei que, na criação da Cidade elo Futuro, 0 papel n.o 1 jamais poderia ser recusado ao grande Presidente que ousou
realizar a tradicional aspiração dos brasileiros: interiorizar a Capital.
Com isso não procurava esmaecer a obra magnifica de Israel, o grande
executor dos planos traçados sob a imediata inspiração e a vigilância incansável
de Juscelino, de quem Israel era grande admirador, amigo e- seu colaborador n. 0 1.
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cujo aniversário hoje transcorre, o nome de Israel Pinheiro fulge, sem dúvida,
como o nobre instrumento de que o Governo diJs 50 anos em 5 lançou mão para
transferir do papel para o terreno a sua meta maiQr que era o desafio de dois
séculos.
A incompreensão que se gerou em cert<Js set<Jres políticos, em torno do
n:.aior empreendimento do século, criou terreno propício à maledicência. Ma~ tudo
se esboroou da noite para o dia quando Israel prestou conta, publicamente, no
Ri-o, à grande Imprensa do País, numa tumultuosa e memorável entrevista, na
qual se comprovou a correção e a lisura dos processos empregados para construir
a capital em tempo-re·corde e permitir a transferência das cúpulas das Três
Poderes para o Planalto. Central do Brasil, como já sonhara José Bonifácio e já
determinara a nossa primeira Carta Republicana, em 1891.
Brasília era JK e a NOVACAP era Israel.
Mas o Governo de então teve de vencer uma primeira etapa, julgada quase
impossível: as naturais reservas do melo político, ou melhor, do Congresso Nacional, teriam de ser eliminadas.
Impressionante foi, porém, o patriotismo e a compreensão do Congresso
Nacional. como comovente foi o patriotismo e a compr.eensão da opinião pública
da Cidade do Rio de Janeiro, que se dispôs a aceitar o sacrifício para o bem do
Brasil.
O Sr. Amaral Peixoto- V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. DANTON JOBIM - Com prazer.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Quando V. Ex.a fala so•bre a criação de Brasíl!a na data de aniversário da organização da companhia Construto·ra:, evocando dois grandes nomes - Juscelino Kubitschek e Israel Pinheiro -, o f~z
em nome <de todo o nosso Partido de toda a Bancada do Mo<,;1mento Democrat!co BrasUe·lro principalmente do 'seu Lider que se orgu·lha de ter sido auxiliar
direto do PTes!dente Juscelino como seu Ministro de Viação e Obras Públicas.
O SR. DANTON JOBIM - Agradeço o aparte d•e V. Ex.a; evidentemente,
esse pensamento d·e toda a noss•a Ba:ncada é o pensamento de quase ou talv·ez
a totalidade dos nossos ilustres a:dversários. A verdade é que devemos destacar
neste dia de modo todo especial, a figura do grande Presidente •a quem se d·eve,
ao seu tato político, à sua: tenacidade, e à sua alta visão de estadista, ·a corajos.a
construção e transferência da Capital para o Planalto.
.
Multo obrigado Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (PaUlo Torres) - Conc·edo a palavra ao nobre S·r. Senador Fra:nco Montoro, como üder.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presld·ente e Srs. Senadores:
"Na vida pública, como na ciência, os erros devem ser investlg!lldos e
não escondidos."
11. defesa do interesse público nos obriga a insistir no esclarecimento da
estranha compra de 5. 900 vagões estrang'eiros pela Rede Flerroviária: Fede·ral
sem concorrência pública e por um preço 50% mais e}evado que o oferecidÓ
pela Indústria Brasileira de material ferroviário.
Após as explica~,ões Ç>ferec!das pela: Liderança da ..A.IRENA, nesta casa, que
alega tratar-se de negocio de Governo a Governo, visando ao equ!librio da
balança comercial", permanecem de pé e exigem apuração alguns f.atos importa:ntes, cuja responsabil1dade deve ser esclavecida.
Há uma indagação básica a ser f·e!ta, Sr. Presidente e Srs. Senadores. o
Governo bras!'eiro concordou em pagar preços. 50% sup·erioves ao do pr.:duto
similar nacional em ·transação que enyo!ve 200 milhões d·e dólares. Quais as
:alutocr:idades S'Qvernamentais •que assumiram a reiSiponsabilidade d·e aiUtori:>Jar
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Quanto ao preço ~os vagões é preciso esclarecer:
1 - por que não foi f.e!ta concorrência nem comparação com os preços vigentes no merc~tdo internacional?
2 - é certo que o preço pago pelos vagões Importados é cerca de 50% mais
caro que o .do.s vagões nacionais, que tem vencido todas as concorrências ln ternacionais aqui realizadas?
3 - qualquer Importação a preços superiores em 50% sobre os produtos
similares da Indústria nacional não significa o aviltamento do preço dos produtos exportados, em troca? A:sslm, no caso presente, o café é o minério de
feno a serem e~ortados para Iugoslávia e Romênla, na: realidade, não tiveram
seu preço avlltado?
O Sr. Amaral Peixoto - Pe·rmlte V. Ex." um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, ouço o aparte d•e V. Ex."
O Sr. Amaral Peixoto - Quero citar um fato que confirma:, exat.amente, o
que V. Ex." ·está dizendo, e .servirá para advertir o Governo o conselho de um
homem que viu fato semelhante: em 19 57 ou 1958, compramos. navios em um
'Pais do Leste Europ-eu. pagando-as em café. Algum tempo depois, o &epresentante do Ins·tltuto Bra.snelro do 'CaJfé, ·em Nova Iorque, flca:va desorientado,
pol'que o preço do produto caía assustaõoramente e não havia explicação. As
e~ortações para Nova Iorque, quer do Brasil. quer dos outros 'País·es. não ha.via:m
aumenta/do e a previsão da safra também não era. dle mold:e a lnlflulr tão negativamente no preço do clllfé. Ele l'econeu a: mim, como Embaixador do Brasil.
Procurei Obter ln:~ormações e, no fim de algum tempo, através de um amigo,
cujo nome não cito porque ainda representa alta personallda:de da vida politica americana consegui descobrir a razão: o café que havíamos exportado
como pagamento dos navios, sequer foi a: esse pais; foi d'esvlado. Saiu do Rio
de Janeiro para a .Europa e foi desviado .para Nova Io1:1que, e lá entrou concorrendo com a. nossa. exportação. provocando uma queda nos preços da rubrlácea:,
prejudicando, não só o Brasil. como a todo.s os Paíse.s exportadores desse produto. O que o Brasil perdeu não foi somente a.que'e café que dlelxou de vender,
mas a desconfiança que se esta:beleceu no mercado. Os compradores. os que
receberam o café, os vendedores de navios haviam tido margem multo grande
de lucro na venda dos navios, e puderam jogar esse preço p!lira baixo, pr·ej-udlca:ndo ·em algumas dezenas de mllhõe.s de dólares a balança. comercial do
Brasil. É o que V. Ex." afirma. É um fato concreto o que estou citando. não com
espirita de oposição, mas como advertência ao Governo para que não Insista
nessas operações que são altamente perniciosas ao Brasil.
O SR. FRANCO MONTORO - Agra:deço o esclarecedor aparte de V. Ex."
O nobre Sena:dor Amaral Peixoto cita fato concreto; em transação semelhante,
o café cedido se transform,ou em Instrumento de deterioração do preço, de
nosso princtpal produto de e:!C1Jortação.
No caso presente, além das razões aqui aponta:das, que representam o aviltamento do preço do café. estamos plligando o d'obro do preço que custaria o
produto nacional. Esse aumento do preço pago significa o avllta:mento do nosso
produto, que pode permitir manobra seme'hante à que foi descrita. por V. Ex."
O Sr. Fernando Oorrêa - V. Ex." dá licença para um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, ouço o apa:rte de V. Ex."
O Sr. Fernando Corrêa - Nobre Senador, estou lendo no·s jornais, embora
não seja expert no assunto, que o Brasil encomendou agora, pa·rece-me, 30 mil
vagões à. Indústria Nacional.
O SR. FRANCO MONTORO - A Informação eu também a: li; parece-me
que são 28 mil e 200 vagões. Mas isso não significa que dê ao Go·verno a possllbllldade de - podendo a Indústria Brasileira produzir esses carros - fazer
encomenda de 5 mil e 900 vagões à Indústria estran~lra.
1
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- 198O Sr. Fernando Corrêa - li: uma renda para o. Governo Bras!le!ro.
O SR. FRANCO MONTORO - Seria como que comprar automóveis ou caminhões, que o Brasil produz par.a cobrir ...
O Sr. Fernando Corrêa - O Brasil não tem capacidade para fomecer nem
chapas de aç.o necessó.Tia:s à fa:bricação, num tempo útil, nessa hipótese de
35 m!l vagões.
O S1R. FRANCO MONTORO - Quem deve responlier se tem ou não tem capacidade, na forma da !e!, é a própria Indústria Brasl!e!ra. Ela afirma o contrário. E não é só a tese, nobres Sena:dores; as circunstâncias de fato que acompanharam essa transação é que são sumamente suspeitas, porque chapa de aço
é necessária, também, pa·ra produção de automóveis e cam!nhõe.s, e não se suspendeu a produção de a:utomóveis ou de caminhões. Seria mais natura~. como
alega a Indústria, que pudéssemos, então importar as chapas de aço, mas não
Importar um produto sem!manufaturado a um preço 50% superior ao preço
brasileiro, causando assim verdadeiro Impacto numa !ndúatria autenticamente
nacional, po·rque a indústria de material ferroviári·:> é totalmente nacional.
Todo..s acharíamos abSurdo importássemos automóveis. mas o Governo achou
razoável im:JJ>Orta:r vagões, cem o protesto da Indústria F\er.roviária Nacional.
Quanto ao desrespeito à Legislação que protege a IndÚStria e a Tecnologia
bras!le!ras, cumpre lembrar a norma imperativa do art. 180 do Decreto-Lei n.O
37, de 19:66, que assim dispõe: "As entidades de direito público e as pessoa:s jurídicas de direito privado, que gozem de isenção de tributos, ficam obrigadas
a dar preferência a compra do produto nacional, salvo prova de recusa. ou incapacidade do fornecimento, ·em condições satisfatórias".
Ora a capacidade de fornecimento em condições satisfatórias da indústria
de material ferroviário demonstra-se por si mesma - há liecênios vêm sendo.
fornecidos vagões nacionais à.s ferrovirus brasile·iras. Além disso, a indrústria de
material ferroviário tem exportado s•eus pro.dutos para diver.;os Países, com
excelentes resultados. Caberia, portanto, comprovar ter havido recusa do produtor nacional. Mas, em luga:r de recusa o que houve f·oi um protesto contra
essa aquisição.
O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex." me permite, nobre Senador?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, ouço o aparte de V. Ex."
O Sr. Luiz Cavalcante - Se há produto do Estado de V. Ex.o. que esteja
passando por séria crise, esse produto é o café. Como sabemos, este ano, o "rei
café" perdeu a coroa, porque o açúcar já o ultrapassou e, possivelmente, será
ultrapassado também por outros produtos. É sabido que as exportações de café,
em 1974, estão muito long·e daquelas do ano anterior. Então, o Governo aproV'aitou a oportunidade para, muito justamente, beneficiar o Estado de v. Ex.", fazendo permuta de café por vagões com a Iugoslávia e com a Roménia. Tenho
em mãos o último Boletim mensal do Banco Central, de agosto, que traz o
desenvolvimento da nossa balança comercial com todos os Países. Em relação
à Iugoslávia, a situação é a seguinte:
Em 1973 - para não me alongar no aparte, ficare! apenas num ano - vendemos à Iugoslávia 82 milhões de dólares e lhe compramo.s somente 24 milhões.
A Roménia, vendemos 25 milhões de dólares e lhe compramos 4 milhões apenas,
ou seja, a sexta parte. Então, o Pais aproveitou o ensejo para exportar café e
obter, em troca, os vagões de que tanto necessita, porque em que pesem as afirmações de V. Ex.", 1de que ·a indÚStria nacional tem capacidade para atender
a nossa demanda atual, com a devida vênia, não há, absolutamente, exatldão
nas reiteradas e enfáticas afirmações de V. Ex."
O SR. FRANCO MONTORO - Quem afirma é a própria Indústria Nacional.
O Sr. Luiz Cavalcante - Mas o nobre Senador Fernando Corrêa lembrou
que, após a argüição de v. Ex.n em anterior discurso, as cinco grande Firmas
Nacionais que fabricam vagões assinaram contrato com o BNDE, para fornecer
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cerca de 25 mil vagões. Com isso, elas esgotaram a sua capacidade de atender
a encomenda de mais 6 mil vagões, de que tanto necessitamos no momento.
O SR. FRANCO MONTORO - A informação de V. Ex." não é fundamentada.
A Indústria Ferroviária tem alta capacidade ociosa. Além disso, deve desenvolver-se e ampliar sua capacidade. Estes vinte m!l vagões, encomendados, não
são para entrega imediata. Os vagões, comprados da Iugoslávia e da Romênia, não
são também para entrega imediata, e sa nos faltam o que é ca.to - chapas de
aço, então que se faça a transação para importarmos as chapas, e não os vagões
que podem ser produzidos aqui. E o certo é que a Indústria seja consultada, e
ela é que deve dar a resposta. Mas V. Ex." não perderá por ouvir, no decorrer
de meu pronunciamento, os outros aspectos estranhos que acompanharam essa
transação.
Continuo, Sr. Presidente:
A dificuldade eventual de obtenção de matéria-prima - como ocorre com
chapas de aço - pode justificar a importação dessa matéria-prima e nunca do
produto final. A prevalecer entendimento diverso, o Brasil estaria importando,
como dissemos, automóveis, caminhões, geladeiras, ou qualquer outro produto
em que chapas de aço são utilizadas.
Informa-se que os vagões serão importados desmontados,. sem seus componentes vitais, isto é, o Bras!l importará chapas e perfis de aço recortados, furados, soldados ou cravados, montado em painéis. Os componentes e.ssenciais dos
vagões seriam produzidos pela indústria nacional, que fará, ·então a montagem
dos veículos. Através dessa opção. o custo do prOduto será onerado em cerca de
50%, numa transação de duzentos milhões de dólares. Em suma, o Brasil importará chapas e perfis de aço semi-elwborados, sendo a mão-de-obra e o lucro dos
países estrangeiros, no caso, de países da Cortina de Ferro .
Esta. é a situação real.
O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex."' um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO- Permita-me, nobre Senador, co·mp'etar aJPenas
este tópico.
Indaga-se, não seria mais conveniente importar apenas a matéria-prima, a
exemplo do procedimento adotado em relação à Indústria Automobllístlca, que,
como é notório, pertence a capital privado e estrangeiro, ao passo que a Indústria
de Material Ferroviário é de capital privado e público (caso da MAFERSAl nacionais?
Ouço o nobre Senador Lulz Cavalcante .
O Sr. Luiz Cavalcante - Essa circunstância que V. Ex."' apresenta, de que
vamos receber vagões d'esmontados da Iugo~>lá'iia e da Romênia, é justamente
para diminuir o faturamento e não par'a aumentar o custo, conforme conclusão
de V. Ex."', parece-me, multo apressada. E não .só para aumentar o custo, conforme conclusão de v. Ex.", parece-me, mu:to apressada. E não só para d!mlnui·r
o faturamento, como também favorecer a fabricação naci·onal, ou melhor, a
mão-de-obra nacional.
O SR. FRANCO MONTORO - Veja, então, V. Ex."' a contradição em que
incide. Há pouco, dizia V. Ex." que a Indústria Brasileira está saturada, não
pode mais, e, agora, defende a tese de que a Indústria Brasileira é que deva
complementar, e o razoável é realmente, importar praticamente essas chapas
semi-elaboradas, para que nós as completemos. Se se ;'ai comprar semi-elaborad.as que se compre então, chapa pura e simples, cujo preço é muitas vezes
ln feriar. Esta semi-el~boração custa multo, e vai ficar por preço cinqüenta por
cento superior ao material brasileiro.
o Sr. Luiz Cavalcante - Mas, nobre Senador, não há contradição alguma,
porque, justamente, a nossa carência é de chapas, de ·aço, e não de mão-de-obra.
Mão-de-obra temos, fe!izmente, bastante .

- 200O SR. FRANCO MONTORO - Mas as chapas não são usadas também na
Indústria Automobilística, nas geladeiras e em outros produtos? Então, dever-se-la
.
estender esse tipo de transação a toà,os esses produtos.
Há, ainda, outras circunstâncias, que me permito acrescentar.
O Sr. Milton Cabral- Eu pediria a V. Ex.a a gentileza de um aparte.
O SR. FRANCO MONTORO - Concedo ·O aparte a V. Ex.a
O Sr. Milton Cabral - Nobre Senador Franco Montare, a Administração
Pública, no Brasil, pode oferecer numerosas falhas. ·E se V. Ex.", como qualquer
outra pessoa, quiser pesquisá-las, as encontrará e muitas, evidentement.e. Mas
V. Ex.a foi, hoje, sumamente infeliz em escolher este tema, para explorar o
fato, em favor da sua posição de op·8sicionista. E, permita-me dizer, V. Ex."
está dando enfoque a aspectos secundários do problema. O verdadeiro enfoque
do problema, e que justifica a posiçã·o d·o Governo, ·~stá simplesmente no seguinte:
exportamos mercadorias não essenciais para determina<àos Países, como o café.
1!: o que el·es chamam "mercadorias de wbreme.sa". E, quando acumulamos
"deficit" nesses Países, como é o caso da Iugoslávia e outros da "cortina de
ferro", muito pouco .temos a importar, multo poucas .são as opções ofe'l'ecidas
para recebermos em contrapartida, E, como no mQmento, no Brasil, há necesslõ:ade d·e vagões, embora os números apontados por V. Ex." sejam corretos,
possivelmente a Indústria Nacl·onal ·teria toda possibilidade de atender a multo
mais do que lhe foi encomendado; mas nem por isso o Governo vai deixar de
aproveitar aqueles sald·8s que se estão acumulando ano a ano, e não há outra
saída a não ser importar aquilo que, no momento, é essencial, como é o caso
:los vagões f.erroviários. As alternativas são mínimas em comércio internaci-onal,
quando o País exportador- digamos, o País com quem estamos transacionandonos oferece uma pauta muito estr.elta de mercadorias. O Governo encontrou
o caminho mais curto para o equi!ibrio orçamentário nas transações orçamentárias entre os cais Pa!ses .. Este é ·o verdadeiro enfoque do problema.
O SR. FRANCO )\IONTORO - Mas para esse yerdadeiro enfoque é preciso
ter os dados objetivos. 1!: evidente que o Governo deve procurar compensar
essas compras, mas, no caso, há duas objeções multo sérias, n-obre Senador
Mllton Ca·bral:
. l.R) Qual era a diferença? A à.armos como válidos os dados aqui mencionados pelo nobre Senador Lulz Cavalcante, essa diferença seria de, aproximadamente, 60 ml!hõ·es de dólares, e a compra f•oi de 200 milhões - três vezes
mais.

2. 11 )

É evidente que o Governo precisa procurar fazer transações que não
nocivas ao Interesse nacional. Exlste grande pauta de mercadori-as, e
deve-se levar em conta o preço. Admitamos que se devesse adquirir, por conveniência, esse produto; então, que se exigisse um preço equivalente ao nacional
ou aos preços internacionais. O que não .se compreende é que se pague um
preço 50% superior aos preços internacionais, porque isso será pago pela população brasileira. Com esta diferença d·ezenas ou centenas de outros vagões
poderiam ser comprados. Está-se desservlndo ao interesse nacional.
~ejam

Mas, há outras circunstâncias - porque estou examinando, em primeiro
lugar, as teses gerais, para depois chegar aos episódios concretos do caso que
estamos focalizando.
O Sr. José Sarney - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Ouço o aparte de V. Ex.a
O Sr. José Sarney - Senador Franco Montara, em primeiro lugar, quero
louvar o debate trazido por V. Ex." a·o Congress·o Nacional. Acho que, realmente,
é do desejo à.a Nação e do próprio Governo que nada seja feito que não possa
ser discutido, sob todos os seus ângulos. Quem conhece o Presidente da R·epúbllca, a sua aust.eridade, a maneira como, ao longo da sua vida, Sua Excelência
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tem tratado a coisa pública e o interesse nacional, sabe, perfeitamente, que o
discurso de V. Ex.", sem dú\ida, pesará no exame desse assunto.
O SR. FRANCO MONTORO - Quero apenas informar a V. Ex.a que essa
·
transação foi feita pela Dlretoria passada.
O Sr. José Sarney - A contlnuld.ade do Governo assegura que seja examinado o interesse nacional e, também, mais do que isso, tanto quanto o
Presidente Geisel, acredito que idênticos aos do atual Presidente da República
E-ram os propósitos, r.et!dão e trato do interesse público do ex-Presidente Emilio
Garrastazu Médici.
Mas, eu queria perguntar a V. Ex.": a. entrega desses vagões será feita. dentro
d·e quanto tempo?
.
O SR. FltANCO MONTORO - É a pergunta que formulo a V. Ex."
O Sr. José Sarney - O preço ajustado foi um preço fixo. Acho que V. Ex."
não pode, a priori, não tenho a responsabilidade, nem os dados da Liderança do
meu Partido comp!lirar quantidades desiguais: o preço de hoje da Indústria Nacional com o preço a ser entregue no futuro pelos vagões que serão impol:ltadOs,
quando V. Ex." sabe que a inflação calculada este ano é de 32% e no próXIimo
ano ninguém sabe qual é o seu volume, porque o comércio internacional, que
funcionava como um dique de· estwb!lidade interna, no problema da inflação no
Brasil, !Passou a funcionar como setor de pressão de aumento da inflação. Se
V. Ex.11, então, propõe que a Indústria Nacional entregue, d!IJQUi a dois ou três
anos, essa quantidade de vagões pelo preço fixo com que o Governo contrata,
V. Ex." levará a Indústria Naconal de construção de vagões à falência.
O SR. FRANCO MONTORO - O aparte de V. Ex." é muito brilhante, só que
não cabe no eaoo concreto. Não fui eu quem fixou o preço e f,ez a comparação.
Esses dados foram objeto de estudo dentro da própria Rede F1erroviárla e ali é
que se verificou, na época da transação, aquela diferença de 50% no preço.
Mas vou passar, Sr. President3, a anali~ar os aspectos concretos e mais estranhos dessa transação.
O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - concedo o aparte ao nobre Senador José Llndoso, pedindo, apenas, que S. Ex." seja b11eve, para que eu possa conclui·r minha
~exposição, dentro dos limites do tempo de que disponho, já que· o Sr. Presidente
acenou a "luz vermelha" e tenho multa coisa a dizer.
O Sr. José Lindoso - Acredito que V. Ex." tenha mUlto o que dizer e pouco
o que afirmar, efetivamente. Observo que V. Ex.a iniciou seu discurso com grande eloqüência. Os a;pa.Tites dos nobres Senadores Luiz Cavalcante e Milton Cabral, ambos engenheiros, que estão se~guramente informados sobre a natureza
desses negócios, realmente, signlfllcaram esva;zlar a eloqüênocia de V. Ex."
o SR. FRANCO MONTORO - V. Ex." verá, na defesa de S. Ex.a.s que eles não
estão bem informados das circunstâncias desse negócio .
o Sr. José Lindoso - V. Ex." persiste simplesmente na teimo·sia ...
o SR. FRANCO MONTORO - V. Ex." pe~;deu dois minutos e não deu o seu
3;!Parte.
O Sr. José Lindoso - . . . na. busca. de armar um escândalo de efeito puramente eleitoreixo, o que V. Ex." não logrará ...
o SR. FRANCO MONTORO - Isto não ·responde a nada, nobre Senador.
Quero fatos. Dizer que o assunto é "eleitoreiro" é uma f.orma. de fugir ao problema.
O Sr. José Lindoso - ... porque, efetlvamente, colocações altas foram feitas,
devidamente, em tomo do probLema que V. Ex." quer considerar como um: escândalo, quando· V. Ex." sabe que, hoje, nas economias nacionais, através dos Estados, principalmente na área socialista, os negócios são f·eltos de Estado para Estado, com as caracteristicas 1dessas economias nacionais, desses feitios de regime

- 202de Governo. De fonna que os esclarecimentos oferecidos, vealmente, esvaziaram
totalmente a eloqüência de V. Ex."', que persiste na teimos~a. na busca de um
escândalo, o que V. Ex." não logrará. O Governo, cer.tamente, drurá, aos fatos
que V. Ex. a fareja como escândalo, a resposta nece,ssária, com os detalhes, de
modo a saciar essa fome de escândalos de V. Ex.a, não julgando ·com justiça um
Governo que se pauta dentro da maior idoneidade, da maior responsabilidade.
O SR. FRANCO MONTORO - O aparte de V. Ex." nada mais fez do que
limitar ·o tempo de que disponho. V. Ex." falou da minha eloqüêncLa. Não é minha eloqüência que está em jogo. O que se pvec!sa wpurar é se ·essa transação
foi legítima 'e séria.
O Sr. Vasconcelos Torres- V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Eu me pennito prossegui!!". Darei, ao final, o
aparte a V. Ex."', ...
O Sr. Vasconcelos Torres- Pois não.
O SR. FRANCO MONTORO - . . . mas ma sinto no dever da prosseguir na
exposição e Blj)l'esentar outros dados antes que estes !!~partes comprometam, talvez, V. Ex. as além do que realmente desejam.
Tenho recebido, Sr. Presidente e Srs. Senadores, muitas informações, cartas
e denúncias sobl.'e essa estranha compra de vagões, o que mostra a disposição
patriótica dos que conhecem o assunto, em participar do debate e esclarecimento
de um problema de interesse público.
Em uma dessas cartas, diz o m!ssivista:
"Tenho acompanhado os seus pronunciamentos sobre aquisição lesiva e
ilegal de v.agões :pela Rede Ferroviária F1ederal S.A. à Iugoslávia e à
Romênia.. Como brasileiro que ama sua Pátria, desejo corroborar com sua
denúncia, enviando-lhe alguns documentos que comprovarão a barbaridade que se pretende faz·er c·on tra os cofres do Brasil."
E fonnula, a seguir, uma pergunta significativa:
"Será :prudente uma mretoria da Rede Ferroviária Federal decidir um
negócio de 1 bilhão e 400 mill1óes de cruzeiros na véspera de deixar a direção da empresa?"
Estou, apenas, transmitindo à Casa e pe,dindo que a COmissão de Transpor.tes
apure a vevac!dade ou a inverdade dessas annnações, ouvindo o Sindicato da
Indústria do Material Ferroviário que, como organização de Dil'eito Público, na
forma da lei, é órgão técnico e consultivo do Poder Público. Não podemos silenciar, como eu já disse mais de uma vez: na vida pública, os erros devem ser
investigados e não escondidos. De uma carta-denúncl:a que recebemos constam
as seguintes aftrmativas, que precisam ser esclarecidas: "Trata-se de uma operação de 200 milhões de dólares que deve ter proporcionado o mínimo de 20 milhões de dólares de comissão, isto é, 140 milhões de cruzeiros ou 140 bilhões de
cruzeiros antigos".
Trans!l!Ção de Governo a Governo, esta é a fórmula, mas quem comprou foi
a Rede Ferroviária Federal, de duas indústrias, uma iuguslava e uma romena de duas indústrias pertencentes ao iEstado ...
O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex." me permite o aparte agora?
O SR. FRANCO MONTORO - Em seguida, darei aparte a V. Ex."'
"O Governo deve ter sido - continua o missivista - com boa fé, levado
pelo interessa escuso de alguns poderosos". "Com ·a diferença de preços
que vamos pagar, poderlamos comprar aproximadamente mais seiscentos
vagões para nossas ferrovias". "Vai o Governo respeitar tamanha semvergonh!ce - diz o mlssivista - em detrimento dos cofres da Nação e
do interesse brasileiro?"
De outra parte, Sr. Presidente, Srs. Senadol'es, com sua reconhecida autoridade e idoneidade, afirma o jornal O Estado de S. Paulo, em editorial, com
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brasileira, americana e mundial. Nesse editorial intitulado "O estranho negócio
de vagões", publicado em lO de setembro último, fls. 3, o jornal manifesta "apreensão quanto à lisura com que esse n·egóc!o foi realizado". Estranha a "maneira
nebulosa como foram conduzidos os entendimentos para a compra desses 5.900
vagões pela Rede Ferroviária Federal". E acrescenta:
"Não se publicaram editais, nã·o se realizou a !nd!spensávell!cltação. Em
sua última reunião, em 1973, apressadamente e sem aguardar sequer
os pareceres técnicos e financeiros de uma comissão incumbida de
estudar o assunto, a Dlretoria da Rede Ferroviária Federal deliberou
aceitar a proposta estrangeira que, dois meses depois, seria apontada
como desvantajosa no laudo assinado pelos membros dessa mesma co.mJssão, on,de se declara: "do ponto .de vista financeiro, julgamos não
ser !nter·essante a proposta apresentada, considerando que os preços são
cerca d·e 50% mais elevados do que os correspondentes na indústria
nacional adotados para essa comparação os últimos valores de material
similar".
Continua o editorial do jornal O Estado de S. Paulo:·
"Esse documento viria posteriormente a desaparecer dos arquivos da
Rede Ferroviária F·ederal, sendo substituído por um parecer de autoria
de um único d!retor justificando a compra feita à Iugoslávia e à Romên!a."
Eis as circunstâncias desta transação.
O assunto precisa, ou não, ser examinado, estudado, esclarecido?
Quanto ao prazo de entrega dos vagões, na última compra efetuada, informa,
ainda, o mesmo editorial:
"Em 1971, a Rede Ferroviária Federal já havia adquirido 1. 750 vagões
da Iugoslávia pelo mesmo processo inusitado, sendo que somente agora,
três anos depois, esse equipamento está sendo entregue."
Desejamos tornar claro que nossa intenção não é opor obstáculos à abertura
que vem sendo feita pelo Governo, no sentido de aproveitar saldos comerciais
acumulados com os países do Leste. Aceitamos, perfeitamente, esta tese. Nosso
objat!vo é tão-somente o de defender os mais legítllmos interesses da indústria
e da tecnologia brasileiras, no setor ferroviário.
A ·bem da verdade e do interesse público, ·ess•2S fatos precisam ser apurados.
Insistimos, por isso, na Indicação que fizemos à Comissão de Transportes, para
que promova o esclarecimento do assunto, ouvindo os representantes da rede
e do órgão representant!vo da indústria brasileira de material ferroviário. E
para fac!l!tar esse esclarecimento, estamos dirigindo ao Ministério dos Transportes requerimento de informações sobre fatos relativos a essa transação.
Ouço o aparte de V. Ex.", nobre Senador Vasconcelos Torres.
O Sr. Vasconcelos Torres - Senador, perdoe aqui a linguagem popular: "em
festas de !nhambu, jacu não entra". Eu não conheço o assunto; ·astou ouvindo
seguidamente V. Ex." debatê-lo, ouvi a resposta do Senador Virgílio Távora.
V. Ex." deve ter conseguido um doss!ê fabuloso, porque, voltar à tribuna, repetidas vezes, para tratar do mesmo assunto, é sinal de que ele está empolgando.
Nlão quero fazer rapapé, multo menos usar a blandícia parlamentar, mas V. Ex."
é um homem inteligente e, para mim, sobretudo afirmativo. Tenho a impressão de que V. Ex." tem alguma coisa na garganta, quer pôr para fora, mas ainda
não conseguiu. Acho que V. Ex.", afirmativo como é, deve responder à pergunta
que vou fazer: houve negociata? V. Ex.", homem corajoso e !ntel!g.ente, neste
momento, data venia, está sendo, assim, um pouco escorregadio. Diz que é preciso apurar os fatos, mas a gente fica numa dúvida: teria havido safadeza,
negociata, chantagem? De minha parte, vou acrescentar: o Presidente Ge!sel já
tem a face rósea por natureza; mas, ouvindo isto, tenho a impressão de que vai

-204enrubescer mais. Acho que nem é preciso apelar para a Comissão de Transportes, nem para qualquer outra. Há órgãos informativos no Pais e basta um Senador ou um Deputado falar, que a coisa toda anda. As vezes basta apenas
murmurar; as paredes do Congresso estão cheias de ouvidos. Então, eu perguntaria: teria havido negociata? Se houve, V. Ex." verá que o Presidente Geisel
punirá exemplarmente. Se não houve, como vai ficar V. Ex.", batendo nessa
tecla, na época eleitoral, quando nós, da ARENA, estamos justamente concentrando todo nosso esforço, a demonstrar a retidão dos três ou quatro governos
da Revolução? V. Ex.'\ brilhante e eminente homem público, que eu admiro
:muito, e V. Ex." sabe, está "dando uma no cravo e outra na f.erradura". Dai a
minha pergunta: houve negociata, nobre Senador Franco Montoro?
O SR. FRANCO MONTORO- V. Ex." concluiu o seu aparte?

o Sr. Vasconcelos Torres - Foi bom V. Ex." perguntar, para· ter tempo
para responder. Pois aí, inclusive ...
O SR. FRA..~CO MONTORO- Peço a V. Ex." que me permita :responder.
o Sr. Vasconcelos Torres - Concluí. Mas dei tempo para V. Ex." pensar,
nestas frações de segundo. V. Ex." agora vai dar a resposta que bem entender.
Eu queria a resposta na ho:ra: houve negociata? Sim ou não?
O SR. FRANCO MONTORO - Eu respondo a V. Ex." ...
O Sr. Vasconcelos Torres - Sim ou não?
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex." tem interesse em saber se houve negociata?
O Sr. Vasconcelos Torres- Tenho.
O SR. FRANCO MONTORO - Então, apóie a indicação que estamos fazen-·
do para qua a Comissão de Transportes apure os fa.tos. Permita-me, agora
que responda. Quem vai apurar o fato não é qualquer s·erviço do Executivo.
Quem deve apurá-lo é o Congresso Nacional, que é o órgão de fiscalização do
Poder Executivo. Eu não abdico da nossa competência. Se V. Ex." se sente satisfeito com a al-egação de que basta que as paredes ouçam, para que alguns
órgãos apurem, eu, como Representante do Povo Brasileiro. como Membro do
Congresso Nacional, não aceito esta solução. A Constituição Federal, no seu
art. 45, diz que o órgão de fiscalização da Administração direta ou indireta é
o Congresso Nacional.
O Sr. Vasconcelos Torres - É uma saída literária!
O SR. FRAN·CO MONTORO -Vamos valorizar o nosso mandato e vamos
exercê-lo de cabeça erguida. Nós é que precisamos apurar. Eu não acuso ninguém, aponto fatos e peço que os meus Co).egas da ARENA nos ajudem na apuração desses fatos.
Por isso, Sr. Presidente, encaminho à Mesa um Requerimento de Informações, ao lado da Indicação que fiz ...
O .Sr. Vasconcelos Torres - É uma saída literária, que faz justiça à inteligência de V. Ex." ...
O SR. FRANCO MONTORO- V. Ex." deseja um aparte?
O Sr. Vasconcelos Torres - Desejo.
O SR. FRANCO MONTORO - Tem V. Ex." o aparte.
O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex." sabe que este d·ebate não vai quebrar
a estima que tenho por V. Ex." A veemência não vai impedir que este modesto
Parlamentar tenha V. Ex." no conceito de um dos mais brilhantes Parlamentares que já passaram pelo Congresso Nacional. Mas, justamente aquela dem~ra
de V. Ex." em responder é inteligente. Agora, exalto outra qualidad•e de V. Ex."
- a saída literária. Ora, Senador Fl.•anco Montoro, acredito que Platão deve
estar satisfeito com a resposta que V. E'x." me deu. Platão! Eu, não!
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O SR. F'BANCO MONTORO- Ouço o aparte de V. Ex.o.
O Sr. Alexandre Costa- Acho que está havendo uma incompreensão muito
grand·e. Afinal de contas, V. Ex.o. não acusa ninguém. V. Ex.o. pede Informações a respeito de um fato, sobre o qual apresenta dados. ll: de se louvar a ação
de V. Ex.o., como Representante do Povo Brasileiro, ao pedir isso. Então, aos
membros do Governo, aos Senadores que defendem o Governo resta, apenas,
pedir que. a Rede Informe por que comprou por preço superior. Naturalmente,
ela Irá informar que o preço é relativo à qualidade do material. :ll: o que suponho. Agora, não é o caso de travar combate com V. Ex.o., que não vejo acusar
em nada o Governo.
O Sr. Vasconcelos Torres - Há muita rede de intriga também ...
O Sr. Alexandre Costa -V. Ex.a apresenta dados. Dados só pOidem ser desmentidos com dados - eu não digo desmentido: só se pode argumentar com
dados. Estou certo de que a Rede e o Governo haverão de apresentar as informações, satisfazendo o desejo de V. Ex:.a, mostrando a diferença entre um vagão
e outro, em preço e qualidade.
O SR. F'BANCO MONTORO - Agradeço sensibilizado o aparte tle V. Ex.o.
·rrago fatos da maior gravidade; trago afirmaçõ·es de um jornal da maior respeitabilidade; solicito que o assunto seja esclarecido; que se ouça a Rede Ferroviária Federal e um órgão representativo da Indústria de Material F1erroviárlo
Brasileiro, que, na forma da Lei, é pessoa jurídica de Direito Público e órgão
consultivo e técnico do Poder Público.
Não se quer a apuração da verdad·e? Por quê? Pretende-se que eu faça uma
acusação frontal contra determinada pessoa? Eu aponto fatos, e tudo que sei
está nesses fatos. O que posso comprovar, os elementos comprobatórios que recebi, apresentei. Há outras insinuações malévolas, gravíssimas, envolvendo pessoas. Como não tenho provas, não as apresento, mas peço que se apurem os
fatos. Esta é uma das grandes funções do Parlamento. Honraremos e dignificaremos o Parlamento, se fizermos com que suas Comissões ou o P1enárlo sejam
mareados por atuações em que se exerça a função fiscalizadora do Congresso.
Para complementar os dados, Sr. Presidente, estamos encaminhando à Mesa
um Requerimento de Informações. com base na Constituição Federal e no Regimento da Casa, requerendo ao Ministério dos Transportes as seguintes Informações e documentos relativos a essa compra dos 5.900 vagões:
1. é certo que a decisão sobre a referida compra de vagões foi tomada
na última reunião da antiga Dil'etoria da Rede Ferroviária Federal, em
25 de março de 1974, e o Ofício, comunicando essa decisão às firmas interessadas, enviado no último dia da Admlnlstração anterior, isto é, a
27 de março de 1974?
2. essa decisão foi fundamentada no parecer de um dos próprios DIretores, desprezados os pa·rec·eres técnicos e financeiros de comissão especializada?
3. é exato que os pareceres dessa Comissão desapar·eceram dos arquivos da Rede Ferroviária Federal?
- Quem o afirma é o jornal O Estado de S. Paulo, Eu pergunto à Rede
se é vardade ou não. A -apuração 1da verdade deve interessar a todos.
O Sr. José Sarney- V. Ex.o. me permite um aparte, Senador Franco Montoro~

O SR. FltANCO MONTORO - Para o esclarecimento da questão solicitamos, ainda, nos sejam enviadas cópias dos seguintes documentos:
1. decisão da Dlretorla sobl.'e a compra dos vagões e parecer ou pareceres que a fundamentaram;
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nome de sua representada Pulmann Standard do Brasil;
3. parecer exarado pelo Departamento Jurídico da Rede Ferroviária
Federal, a 28 de março de 1974, que opinou pela inexistência de fundamento jurídico capaz de justificar a revogação da decisão da Dlretorla
que aprovou a compra dos vagões;
- (matéria referida no discurso do Senador Virgílio Távora> 4. ofício do Procurador-Geral da F1azenda Nacional, opinando que as
cartas de aprovação da Red,e Ferroviária, de 27 de março de 1974, dirigidas aos fornecedores, não deixam dúvidas sobre o completo envolvimento daquela entidade com aqueles fornecedores.
Os fundamentos do presante Requerimento estão contidos nos pronunciamentos e na lndlcação n. 0 3/1974, que anexamos a este lnstrumen.to.
Ouço o aparte de V. Ex.", Senador José Sarney.
O Sr. José Samey - Senador Franco Montoro, acredito que V. Ex.a esteja
fazendo uma injustiça aos seus Colegas aqui, do Senado Federal, quando V. Ex.a,
repetidas vezes, diz: "por que não se quar ·apurar?" Ao contrário. V. Ex.a, nesta
ta1·de, recebeu de todos os aparteantes a louvação da sua atitude.
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.a permite uma interrupção breve?
O Sr. José Samey - Pois não.
O SR. FRANCO MONTORO - Talvez V. Ex.a não tenha ouvido o aparte
do nobre Senador Vasconce!os Torres, ao afirmar que esse episódio seria apurado
por outros órgãos.
O Sr. José Samey - Não ouvi, no aparte do nobre Senador Vasconcelos
Torres, dizer que seria apurado por outros órgãos. Ele disse e o que ouvi, e
acho que V. Ex.a está exercendo com brilhantismo é justamente o que V. Ex.a
falou: o poder de fiscalização do Congresso Nacional.
O SR. FRANCO MONTORO - Eu folgo em que seja esta a interpretação
de toda a Casa. Só espero que se traduza em fatos, que essa fiscalização seja
feita.
O Sr. José Sarney - V. Ex." o que está fazendo? V. Ex.a está exercando
para que eu possa ccmcluí-lo.
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex." me honra com o aparte e ilustra
meu pronunciamento.
O Sr. José Samey - V. Ex." o que está fazendo? V. Ex." está exercendo
o poder de fiscalização do Congresso Nacicnal. Como? Através do debate, do
discurso, do fato que V. Ex." traz ao conhecimento da Nação. E exercendo o
quê? Exercendo aquela lntermedl·ação entre o povo e o Governo, que é
função do Parlamento e aquela que Duverber diz que é a mais difícil de ser
fechada. Então, V. Ex.a não tem que se queixar da Casa e nem do exercício
do mandato que está desempenhando com tamanho brilhantismo. Eu não
acredito que o Poder Executivo tenha qualquer interesse em não esclarecer
devidamente esse fato. Disso V. Ex." deve ter absoluta tranqüi!ldade e não
colocar o debate nessa posição de que V. Ex." está sendo um granadeiro solitário
e que todos nós estamos aqui a resistir a essa tarefa saneadora que V. Ex."
quer exercer. Ao contrário! Acre,dito que essa é a vontade do Congresso,
o apoio que lhe deu, hoje, unanimemente, coisa rara, pois V. Ex." tem sido
multo contestado nesta Casa.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a V. Ex." e faço votos de que
esse apoio a que V. Ex." se refere se efetive realmente na promoção do esclar·eclmento desses fatos. Esse esclarecimento, a meu ver, só pode s·er feito com
as informações a serem dadas pela Rede Ferrovlár~a Federal e pela indispensável
audiência do Sindicato da Indústria de Material Ferroviário. Esta é realmente,
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mal as palavras do nobre Senador Vasconcelos Torres.
O Sr. Vasconcelos Torres - Se V. Ex.n me permitir, esclareço ...
O SR. FRANCO MONTORO - Feliz o Brasil por esta atitude do Congresso,
que procura a apuração da verdade, que não condena ou critica aque~es que
vêm trazer fatos de interesse público, pedindo que eles sejam apurados. Ninguém
dirá que se trata de manobra eleitoreira, ninguém dirá que se pretende, apenas,
fazer demagogia ou brilhantismo pessoal. Todos reconhecerão, como disse em
nome do Senado o nobre Senrudor José Sarney, que toda a Casa concorda com
a apuração da verdade.
O Sr. Vasconcelos TOrres - Pe11mlta V. Ex. 8 um aparte, para que possa
esclarecer meu pensamento.
O SR. FRANCO MONTORO -Pois não! Ouço V. Ex.n com prazer.
O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex. 8 me interpratou de certo modo bem; o
Senador José Sarney, de modo completo. Ninguém vai-se furtar, evidentemente,
à apuração dos fatos trazidos ao conhecimento da Nação por V. Ex.8 O que
falei é que, paralelamente, há outros órgãos capacitados. Senador Franco
Montoro, V. Ex.8 é tarimbado, estamos a menos de 60 dias do pleito. Perdoe-me
a sinceridade misturada com a es.tima que tenho por V. Ex.a, m·as V. Ex. 8 está
procurando criar uma CPI não requerida. A Comissão de Transportes tem
poderes delimitados para isso. V. Ex. 8 viu como eu fiz 111 indagação - sim
ou não? Quanto à interpretação de V. Ex.8 , faço questão de dizer que não há
nenhum Inconveniente, este é meu pensamento, a que, paralelamente, as graves
denúncias trazidas por V. Ex. 8 , sejam apuradas por outros órgãos. Tenho a
impressão, ou melhor, tenho a certeza, a convicção de que o Presidente Geisel
a estas horas - esse discurso aqui vem sendo repetido várlas vezes - já deve
ter tom!!ido as necessárias providências. Pode-s·e combater o Governo, uma série
de coisas que estão fazendo por aí - custo de vida - que o Governo não
tem nada a ver com Isso - mas, a lntanglbllldade moral do Governo, essa
V. Ex.8 sabe que é inatacável. A esta hora, quem vai constituir a Comissão?
V. Ex.a sabe que nós estamos convocando os S·enadores para votação de matérias
e daqui para frente, não quero citar Roberto Carlos, va1 ser diferente, porque
cada um tem que partir para sua campanha. E os que não estão envolvidos
nela, como eu não estou, por exemplo, mas estou trabalhando pelo meu candidato
- que por sinal é o Presidente do Senado - à reeleição, V. Ex.a está trabalhando
pelo Sr. Quércia, em São Paulo. Então, vai requerer e o Senado, às vezes, pode
ficar até mal. Mas se V. Ex. 8 interpretou de um modo diferente daquele do
Senador José Sarney, eu só queria que V. Ex.n compreendesse bem que não
me furto - e jamais faria isso - ao desejo de que qualquer denúncia, feita
ou revestida da autoridade moral qua caracteriza V. Ex.a, seja apurada. V. Ex.
pragmatista que é, e tem toda vocação para um bom Ar3nlsta porque é
pragmático - e nós agora no atual Governo estamos fazendo pragmatismo deve reconhecer a realidade: nesses próximos dois meses vai cair no vazio a
proposta de V. Ex. 8
o SR. FRANCO MONTORO - sr. Presidente, eu não concordo, infelizmente,
com o aparte final das observações do nobre Senador Vasconcelos Torres. Se
nós estamos sendo convocados para decidir matéria proposta pelo Executivo,
Decretos-Leis e outras Mensagens, por que não tratar, também, uma Comissão
de um assunto como este?
O Sr. Vasconcelos Torres - O recesso branco é um fato, Senador.
O SR. FRANCO MONTORO- Ele não tomará maior tempo. É só oficiar-se
à Rede e a esse Sindicato, para que preparem o material para ser trazido ao
Congresso, talvez até mesmo depois do dia 15 de novembro; se for preciso interromper a Camp·anha Eleitoral, interrompamos! Esta Casa está cheia neste
momento e estará em outras oportunidades, quando for nec·essário votar o
Orçamento, o Plano de Desenvolvimento, o Orçamento Plurianual e, nestas opor-
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para, em algumas horas - a,purarmos esses fatos.
Mas folgo muito e congratulo-me com V. Ex.a, com a disposição, agora,
esclarecedora, em relação à minha interpelação anterior, de que V. Ex.a concorda,
também, que essa apuração se faça pelo Congresso Nacional.
parece que é o acordo geral, Sr. Presidente.
O Sr. Vasconcelos Torres - Paralelamente.
O SR. FRANCO MONTORO - Se os outros fizerem essa apuração, estarão
cumprindo o seu dever. Cumpramos o nosso. Está em discussão o problema.
Vamos pedir essas informações. Vamos promover estes esc~arecimentos. Todos,
parece, concordam em que o Congresso Nacional deve fazer essa apuração.
Sr. Presidente, concluo:
O esclarecimento desses fatos impõe-se como exigência de probidade administrativa.
Na vida pública, como na ciência, os erros devem ser investigados e não
escondidos. Só o debate e a crítica podem corrigir as falhas e promover o
verdadeiro progresso do País. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Líder
Eurico Rezende.
O SR. EURiCO REZENDE - Sr. Presidente, Srs. Senadores, seria duvidar
de uma mediana inteligência se não se chegasse à conclusão alterna;tiva diante
do episódio leva;nt•ado pelo eminente Senador Franco Montara: Ou S. Ex.a endossou as acusações constantes da denúnc~a que disse haver recebido, ou torce,
d.esespera;damente, para que esses fatos sejam verdadeiros.
Dizer, como se disse aqui, que o pronunciamento do ilustre Senador paulista
não contém, pelos menos, grave insinuação ao Governo, em termos de prática
de ato ilícito, é contrariar, até mesmo, os desígnios de S. Ex.a
Os debates travados, desde a interlocução de S. Ex.a com o eminente Senador
Virgílio Távora, e hoje sublimados nest.e Plenário, indicam, claramente, que o
Sr. Senador Franco Montara coloca o Poder Executivo no pelour!nho de graves
suspeições, porque, Presidente, quando não se tem certeza de um fato, pedem-se
esclarecimentos, e, usando de recursos parlamentares, solicitam-se informações.
Mas, para se constatar se esse pedido de informações - vale dizer se esta atitude
parlamentar é isenta - é necessário que se examine seu texto. E o preâmbulo
dardejado, aqui, pelo Senador Franco Montoro, é uma catilinária contra o Go,·erno. Há afirmativas de !licitudes, há endosso de S. Ex. a às a1:usações feitas
pelo jornal O Estado de S. Paulo, há acolhida, da p·arte de S. Ex.a, de denúncia
recebida em seu gabinete. E o pedido de informações, obviamente, é interrogativo,
mas implicitamente, é afirmativo naquele senti·do. Se S. Ex.a desejasse se colocar
num plano de imparcialidade, se limitaria a pedir uma cópia do processo. Obtida
a cópia do processo, levaria para seu Gabinete e lá, para não cair no pecado da
leviandade, o examinaria. Se, diante de seus oLhos, da sua atenção, da sua
interpretação, aflorasse a convocação do Código Penal, então, S. Ex.a traria o
assunto a debate. S. Ex.a não agiu com isenção, embora não queira, Sr. Presidente,
censurar S. Ex.a, porque é uma prerrogativa parlamentar, tanto mais quando
se tem em vista que S. Ex.a é um dos melhores Lideres oposicionistas neste País.
Repito: negar que S. Ex.a fez um grave discur~o contra o Governo é zombar
do mínimo de inteligência que deve caracterizar a conduta dos Srs. Senadores.
Sr. Presidente, não desejo entrar m mérito da quest.ão, porque não posso
acreditar que a compostura d.e um Governo possa ser confirmada ou negada
no afogadilho de discussões. A matéria, em termos de requerimento de informações, foi encaminhada a V. Ex.n; e V. Ex.a, Sr, Presidente, deferiu o requerimento.
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oficial a esse pedido de informações, pelo Gabinete Civil, a Liderança do Governo dará resposta cabal a todos os Itens.
Quero dizer Sr. Presidente, que ao deferir o seguimento desse pedido de
informações, a Mesa agiu com liberalidade; ou com liberalidade, ou com escrúpulos. Nest.a última hipótese, não gostaria de impecUr a prestação de esclarecimentos sobre esse movimentado episódio. Isto caracteriza, também, Sr. Presidente, aceitando o despacho de V. Ex.a, o eEc·rúpulo da Liderança, embora tenhamos. a certeza íntima, senã-o mesmo objetiva, através <ia observação que se
faz dos atos do Governo, que o Sr. Senador Franco· Montoro, dentro de poucos
dias, yerificará que operou, a toda carga, r.a pericu1osidad.e das areias movediças.
Tod'Os nós acreditamos que esse episódio levantado pelo !lustre Senador .bandeirante terá o mesmo destino de outros episódios, muitos dos quais ditados e
incrementados pelo passional!smo polí·tico-partidário de S. Ex.a
O Regimento, Sr. Presidente, concessa .venia, noo permitiria o deferimento
do pedido.
O Sr. Senador Franco Montara invoca o art. 30, letra d, da Constituição:
A cada uma das Câmaras compete elaborar seu Regimento
Interno, dispor sobre sua organização, polícia e provimento de cargos de
seus serviços .

"Art. 30 -

• • • • • • o •• o • • • • • • • ~ o ••• o ••••• o •••• o •••• o • • • • • • • • • o o o ••• o • • • • • • • • • • • • • • o •••

a Mesa da Câmara dos Deputados ou a do Senado Federal encaminhará, por intermécUo da Presidência da República, somente pedidos de
informação .sobre fato relacionado com matérla legislativa em trâmite
ou sobre fato sujeito à fiscalização do Congresso Nacional ou de suas
Casas."
Cita S. Ex. a o art. 240 do Regimento Interno, que reza, in verbis:
uArt. 240 - Em relaçã,o ao requerimento de informações serão observadas as seguintes normas:
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III- (que é o caso específico) deverá mencionar o fato sujeito à fiscalização do Congresso ou do Senado,· assim definido - há uma condicional
-em lei (Const., art. 45) ... "
Que se trata de um fato sujeito à fiscalização do senado, não há a menor
dúvida, porque a Rede Ferroviária Federal, anualmente, presta contas ao Senado.
Mas o Regimento torna expresso que esse fato sujeito à fiscal!zaçã,o do Senado
seja definido em lei - art. 45 da Constituição. O Regimento invoca expressamente o art. 45 da Carta Magna, que reza, in verbis:
"A Lei regulará o processo de fiscalização, pela Câmara dos Deputados
e pelo Senado Federal, d·os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração incUreta."
E não há nenhum faJ!o sujeito à fiscalização do Senado definido em lei,
pela simples circunstância de não existir essa lei, a rião ser nos cueiros da
infância de um projeto que está tramitando por esta Casa, mas que ainda noo
teve o seu desate.
Dir-se-á: há um fato concreto- a prestação de contas da Rede Ferrov!árià
Federal. Exato. Mas acontece que a Comissão de Constituição e Justiça negou-se
a examinar a prestaçã,o de contas. E por quê? Pol.'que o art. 45 da Constituição
ainda não está regulamentado.
Ora, se. a Comissão de Constituição e Justiça, que é o órgão técnico, o órgão
competente para o deslinde das grandes questões de Direito, julgou-se impossibU!tada de apreciar a prestação de contas doa Rede Ferroviária Federal, como o
Senado poderá no episódio fato definido em lei inexistente? I ...
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O SR. EURICO REZENDE - Teci estas considerações, Sr. Presidente, apenas
::omo preliminar. O Requerimento está deferido.
·
Que ·esse ato da Mesa se m'S.Iltenha, motivado por liberalidade ou motivado
por escrúpulo. Não me estou insurgindo contra a tramitação dessa matéria;
que, realmente, deYe desafiar e tomar até permeável a sua incidênci·a, mesmo
que haja as resistências meramente regimentaiS, legais ou constitucionais, porque o que informa, sobretudo a Lei é a Moral.
Ouço V. Ex.", nobre Senador Franco Montoro.
O Sr. Franco Mon~oro - Desejo congratular-me com V. Ex." pela posição
que adota. Realmente,. a nossa preocupação é apenas que os fatos sejam esclal'ecidos. Folgo. também em ver que V. Ex.", apesar de considerar liberal a deciSão
da Mesa, acata essa decisão. Indo e.o encontro do desejo de V. Ex.", que solicitou
uma norma legal que atribuísse competência fiscalizadora, no caso presente
atendo ao nobre Colega,· e, a ti-tulo de contribuição, menciono o art•. 74 do Regimento do Senado. O Regimento é lei. É norma - como sabe V. Ex." - da
mesma hierarquia das leiS. O art. 74 do Regimento diz:
"As COmissões Permanentes têm por finalidade estudar os assuntos sub.metidos a seu exame, sobre eles manifestando-se na forma prevista neste
Regimento, assim como exercer, no ãm)>lto das respectivas competências,
a fiscalização dos atos do Poder Executivo e da administração descentralizada prevista no art. 45 da Constituição."
É o arrimo legal que V. Ex." procurava.
o SR. EURICO REZENDE - V. Ex." não inovou coisa nenhuma. V. Ex."
é até um ingrato.
O Sr. Franco Montoro - Não inovei. Apenas lembrei que este dispositivo ...
O SR. EURICO REZENDE - V. Ex." não ·inovou nada. Apenas exibiu a sua
ingratidão.
O Sr. Franco Montoro - Lamento ter sido ingrato. A minha intenção foi
ajudar. Dou um texto do Regimento que é Lei. E esse texto diz expressamente
que é da competência de cada ComiSsão fiscalizar.· ..
O SR. EURICO REZENDE - Excelência, o que o art. 45 pede é uma lei
ordinária ou complementar. O art. 45 não encomenda lei interna-corporis, como é o Regim~nto do Senado.
O Sr. Franco Montoro - Esta é uma interpretação de V. Ex.n
O SR. EURICO REZENDiE- É lei interna corporis, Excelência. A Lei não
pode dilargar a sua abrangência sobre matéria que deve ser tratada, contem~
piada por lei ordinária ou lei complementar.
O Sr. Franco Montoro - Então, V. Ex." ...
O SR. EURICO REZENiDE - V. Ex.a vai-me permitir. Não vou discutir isso
com o nobre Colega, ...
O Sr. Franco Montoro- V. Ex." nega validade a esse artigo do Regimento?
O SR. EURICO REZENDE - . . . porque insistência nos poria - não ·sei
a quem.- muito mal perante a opinião pública, sobretudo. aos acadêmicos do
Vale do Paraiba.
O Sr. Franco Montoro- O importante é que v. Ex.a nega a validade a esse
artigo do Regimento.
·
O SR. EURICO REZEM>E -O que quero dizer e repetir é que obviamente
a honorab111dade do Poder Público e a honradez de pessoas fisicas e juri:llcas,
não podem ser examinadas e julgadas, assim, na velocidade desta Sessão de
difíceis debates parlamentares.
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.. 0 .Sr•. Amaral Peixoto -.Permite V. Ex. a um aparte.?
O SR. EURICO REZENDE- Ouço V. Ex.a
o. Sr. Amaral peixoto - Em primeiro lugar,_ aproveito o .fato de v. Ex.a
tocar ·neste assunto para. declarar, em nome da Liderança da Oposição, o que
desejava fazer em meu próprio. Quando trazemos fatos. que nos parecem irregulares, de nenhum modo estamos tentando atingir a honorabilidade do Presidente Geisel, nem do Presidente Médici, que sabemos dois homens honrados.
Mas em .qualquer Governo, por mais honrado que seja seu Chefe, podem acontecer irregularidades: ·graves,. e a. obrigação da Oposição é denunciar esses fatos.
Outro ponto a que queria referir-me é o s~guinte: por ·estarmos em vésperas
de eleição, não ficamos, agora., impedidos de comentar. qualquer fato que chegue
ao. nosso conhecimento e que possa ser tomado como· uma exploração politica.
Isto praticamente não interessa à grande massa que está preocupada com .outros problemas. Pessoas autorizadas, órgãos de classe, trazem ao conhecimento
de um:· Senador da República fatos que nos parecem graves: é obrigação desse
Se.nador. ocupar a Tribuna e denunciá-los à Nação, através, naturalmente, de
providências que pede ao Governo, como o Senador Franco Montoro está fazendo neste momento. Do mesi_!lo modo, há poucos dias, usei este microfone, pedindo pr.ovidências sobre, ,prisoes que se efetuavam - e V. Ex.&, quero lembrar, está-me devendo essas informações .- para. tranqüilizar famillas. de presos. Então, não estamos fazendo propaganda eleitoral; estamos cumprindo a
nossa obrigação.
Eram estas as observações que eu queria fazer, e confirmar, em parte, o
que V. Ex.& disse: ninguém põe em dúvida a honrá pessoal do Presidente Gelse!, nem ·do ex-Presidente Médlc1.
· ·
·
·
· O SR,' EURIC.O RESENDE - Agradeço a V. Ex.& Mas quero dizer. que não
basta ai o resguardo da honra do ex-Presidente Médici e do atual Presidente
Ernesto Geisel. ·Esse resguardo não é ·uma prerrogativa· de Chefe de Governo, é
de qualquer cidadão, dé qualquer funcionário. Sob esse ponto de vista há igualdade absoluta da prerrogativa. Não há diferenca entre a honorabUldade do Senhor Presiden~e da República e a. honora.blllciade. de um simples continuo de
repartição.
. ··
·
O Sr. Amaral Peixoto- Não:estou fazendo esta diferença. Houve, na nossa
que se esclareça essa irregularidade.
opinião, uma irregularidade;
então,
.
'
'
.
O SR. EURICO REZENDE - sr. Presidente, depois de tudo isso, conclui-se
um fato: o Sr. Senador Franca Montara acolheu graves acusações ao Governo.
A Liderança irá, bem antes da resposta oficial, prestar os esclarecimentos necessários, na certeza de que os Governos Revolucionários, através de uma !lsura.
impecável, vêm realizando uma obra que não está avivando, apenas, as no~as
esperanças, mas as esperanças das novas gerações que passam, em busc:~. da
grandeza· do nosso futuro.
Darei, sr. Presidente, em nome do Governo, os esciarecimentos que se fazem
necessários. com absoluta franqueza. Esperamos que, em contrapartida, após a
eficiência e a lucidez dos esclarecimentos, o Sr. Senador Franco Montara ocupe
aquele microfone para dizer que, daqui por diante, terá mais cuidado na análise de denúncias· que; até aqui, se evidenciam como anónimas. ·
O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a permite um aparte?
O SR.. EURICO
REZENDE- Ouço o aparte de V. Ex.a
:\
.
o Sr. Franco Montoro - V. Ex.a falou, afinal, numa previsão e levou muito
longe: "que não fará acusações infundadas". V. Ex.a prejulga denúncias ...
· ''o inf. EURICO REZENDE - Denúncias infundadas, porque essas denúncias
estão anónimas.
O Sr. Franco Montoro .;..... As. que eu fiz, não.
o sR. EURICO REZENDE -A ~ica d-enúncia que. não ·está anôn!ma é ::.
do O Estado de S. Paulo. Mas a denuncia que forneceu maior quantitativo do
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ll: um anonimato ...

O Sr. Franco Montoro- Não. O fato é público.
o SR. EUBilOO REZENDE -E se não é anonimato, é coisa pior. O fato
público que existe é a honorabilidade e a austeridade do Governo. !ESse fato é
público.
O Sr. Franco Montoro -V. Ex."' não lê jornal.s, então.
O SR. EUBIICO REZENDiE- V. Ex."' realizou mastigações oom base no ano-·
nimato de uma denúncia.
Mas, de qualquer maneira, Sr. Presidente, denúncia anônlma ou não, os
fatos, ou pseudo-fatos foram aflorados e eles terão a resposta clinlca ou cl~
rúrglca. (Muito bem!)
O Sr. Franco Montoro -Sr. Presidente, V. EX."' me concede a palavra?
O SR. PRIESIDEN'11E (Paulo Torl'es) - Jã concedi a palavra a V. Ex.a. duas.
vezes.
O Sr. Franco Montoro - Fui citado nominalmente e tenho o direito, mesmo sem aparte, de responder, porque S. Ex.a não me permitiu que desse o aparte
que solicitei e fez uma afirmação pessoal.
O SR. PRESIDIENTE (Paulo Torres) -Concedo, então, a palavra a V. Ex."'
.
O SR. FRANCO MONTORO .... (Para explicação pessoal. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na forma regimental, apenas para dizer que o nobre
Senador Eurico Rezende andou multo longe, prometeu responder e jâ prejulga
que a resposta será favorável e que vou reconhecer o meu erro.
Ora, não hã nenhum erro. Estou absolutamente convencido de que cumpro o meu dever. Espero que S. Ex."' faça como fiz: traga as Informações, mas
traga de fato e, posteriormente, as coloque nas respostas.
Os fatos que mencionei foram, em grande .parte, confirmados pelo nobre
Senador Virgillo Távora, que se referiu apenas, em sua defesa, dizendo que se
tratava de uma transação de Governo a Governo.
Como hã informaçõ,es posteriores, peço esclarecimentos ao Governo, pois
não serei eu quem Ir~ apurar os fatos. A solicitação que fiz, através de indicação, é que a Comissão de Transportes apure os fatos.
Quero dizer, ao terminar, que, se S. Ex."' deseja a apuração dos fatos, não
deve colocar nunca, nos termos em que coloca. Se, cada vez que trouxermos
um fato como este, documentado, provado, com o endosso de um jornal como
O Estado de S. Paulo, com o reconhecimento da própria Liderança, que admitiu o fato e até a diferença de preços...
·
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. !Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO- Em intervenção como esta não cabem apartes, como sabe V. Ex."' Estou falando para explicação pessoal, na forma do Regimento.
O Sr. Eurico Rezende - V. EiX."' a esta altura nem poderia falar.
O SR. FRANOO MONTORO -V. EiX."' não desconhece o dispositivo do Regimento que estabelece ...
O Sr. Eurico Rezende - Então, a qualquer momento que eu quiser falar
peço ao nobre Senador Amaral Peixoto para citar o meu nome!
O SR. FRANCO MONTORO- V. Ex.a. poderá usar desse artificio, o que não
fiz. V. Ex."' falou sobre mim espontaneamente e, agora, há de ouvir esta breve
explicação. Quando se apurou. nos Estados Unidos, o acontecimento de Watergate, s·e se exigisse daqueles que levaram ao Con~resso os primeiro dados, nunca
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apurar. Exigir que se venha com uma prova que ainda está em podeT das autoridades será pedir o absurdo; é condenar a função fiscalizadora do Congresso
a nunca ser exercida realmente.
Todos os fatos aí mencionados estão documentados.
Para aqueles de que não tenho provas, solicito a informação para confirmar, ou não, por parte da Rede Ferroviária Federal. Estou apenas cumprindo o meu dev·er. É. talvez, doloroso apontar fato como este, mas, quero declarar, na mesma linha da intervenção cio. nobre Líder Amaral Peixoto, que não
há em nossa Intervenção nenhuma acusação pessoal ao atual ou antigo Presidente dn República, ou a qualquer outra autoridade, nomeadamente designada.
Um fato estranho chega ao meu conhecimento, através da mais idônea representação que se pode conceber. Eu o denuncio e recebo uma Informação parcial;
recebo novos elementos, que apresentei nesse discurso, e peço que ele seja esclarecido. Acho que assim agindo estou cumprindo rigorosamente o meu dever,
e não devo esperar férias ou oportunidades diferentes para fazer esta intervenção, que representa o cumprimento de um dever que incumbe a todos nós,
como Representantes do Povo Brasileiro.
Era o que tinha a dizer. (Multo bem!)
Comparecem mais os Senhores Senadoree:

. Adalberto Sena - José Gulomard - José Esteves - Jarbas Passarinho - Clodomlr Mllet - Petrânio Portella - Waldemar Alcântara
- Jessé Freire - Ruy Carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra - &non de Mello - Teotônlo VIlela - João Calmon - Magalhães Pinto
-Orlando Zancaner- Mattos Leão- C·e!So Ramos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É

SObre a mesa, Requerimento que

lido o seguinte:
REQUEIUMEN.TO
(No,0 204, de 1974

Com fundamento no art. 30, letra d, da Constituição e na forma do a.rt. 240,
do Regimento, requeremos à Mesa sejam solicitadas ao Ministério dos Transportes as seguintes Informações e documentas relativos à compra de 5.900 vagões
da Iuguslávla e da Rumênla, pela Rede Ferroviária Federal:
1. é certo que a decisão sobre a re:llerida compra de vagões foi tomada na
última reunião da antiga Dlretorla da Rede Ferroviária Federal em 25 de março de 1974, e o Ofício, comunicando essa decisão às firinas interessadas, enviado
no último dia da Administração anterior, Isto é, a 27 de março de 1974?
2. essa decisão foi fundamentada no parecer de um dos próprios Diretores,
desprezados os pareceres técnicos e financeiros de comissão especializada?
3. é exato que os pareceres dessa Comissão desapareceram dos arquivos da
Rede Ferroviária !Federal?
Para o esclarecimento da questão solicitamos, ainda, nos sejam enviadas
cópias dos seguintes documentos:
1. decisão da Diretoria sobre a compra dos vagões e parecer ou pareceres que
a fundamentaram;
2. pedido de reconsideração formulado pela Ferragem Santos, em nome de
sua representada "Pulmann Standard do Brasil";
3. parecer exarado pelo Departamento Jurídico da Rede Ferroviária Federal,
a 28 de março de 1974, que opinou pela Inexistência de fundamento jurídico

-214capaz de justificar a renovação da decisão da Dlretorla que aprovou a compra
dos vagões;
4. Ofício do Procurador Geral da Fazenda Nacional, opinando que as cartas
de aprovação da Rede Ferroviária, de 27 de março de 1974, dirigidas aos fornecedores, não deixam dúvida~!: sobre:. o completo envolvimento daquela .éntldade
c.om aqueles fornecedores.
Os· fundamentos do presente. Requerimento estão contidos nos pronunciamentos ·e Indicação n.0 3/74, que anexamos a este instrumento.
Sala da.s Sessões, em 19 de setembro de 1974. -Franco
''
.. Montoro. ·
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -·Serão solicitadas as informações
·
requeridas.
Sobre a mesa, Requerimento que será lido pelo· Sr. 1.0 -Becretário.
'

É

'

lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 205 de 1974

Sr. Presidente:
Nos termos regimentais; requeiro a retirada do Projeto de Lei do Senado
n. 0 114, de .1974, de minha autoria.
Sala das Sessões, em 19 de setembro de 1974. - Danton Jobim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) ..:._ O Req~erimen~ lidÓ será. publicado e Incluído em Ordem do Dia, nos termos do .disposto no art. 281) do ~gimento Interno.
·
·
·
SObre a mesa, o Projeto de Lei que será. lidá :.Jielo Sr. 1.0 -Secretá.rio.
É lido o seguinte:
I."'

PRO~TO

DE LEI DO SENADO

N,o

Ú6, de 19'74

'd" Criasia o Serviço Nacional de Alistamento Eleitoral e dá O!ltras. pro·

enc

.
· _.
Art •. 1. - Todo brasileiro é obrigado a alistar-se para exercer o ·direito de
voto, a contar do dia em que completar 18 (dezoito)· anos de Idade, na forma da
Constituição da República, leis federais e Instruções expedidas pelos Tribunal
·
.
· ·. ·
:.
.
Superior Eleitoral.
Art. 2.0 - É da respÓnsabilidade do Estado prover aos cidadãos que dele
necessite o auxílio necessário à locomoção, preparo de documentos exigidos pela
Lei, inclusive fotografia e elaboração de dados de Identificação, destinados à
qualificação e Inscrição como eleitor.
·
Art. 3.0 - Fica criado, como órgão permanente de apoio à Justificação Elelcoral, dlretamente subordinado ao Tribunal Superior Eleitoral, o Serviço Na~
clonai de Alistamente Eleitoral, com a finalidade de promove·r e superintender
o serviço de alistamento eleitoral.
Art. 4.o - o Serviço Nacional de Alistamento Eleitoral será exercido, em
cada Município, por uma Junta composta de três membros, presidida pelo Juiz
Eleitoral, como membro nato e os outros ·serão cidadãos de notória Idoneidade
moral, Indicados pelos dois Partidos mais votados na área.
§ 1.o - Onde não houver Justiça Eleitoral a Presidência caberá à: mais alta
autoridade judiciária local.
§ 2.0 - Nas cidades onde existirem mais de uma Zona Eleitoral, serão criadas .tantas Juntas, quantas forem as existentes.
VI
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§ 3.0

No ato da indicação de que trata o presente artigo, nomear-se-á
o respectivo suplente.
§ 4.0 - Em caso de vacância, novos membros serão indicados, na forma do
caput deste artigo, para o término do mandato..
.
.
' '
.
0
Art. 5. -Incumbe ao S~ryiço NacioJ1al de Alistamento Eleitoral:

I - organizar o planejamento anual do alistamento eleitoral, no território
de sua jurisdição;
·
·
· · II -·tomar todas as providências necessárias ao alistamento, com a obtenção e preparo dos documentos exigíveis do eleitor, inclusive a feitura das fotografia.o e elaboração dos dados de identificação;

m-

providenciar o transporte dos alista.ndos e seus preparadores;

Art. ·s.o - A1l despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta do Fundo Partidário.
Art. '7.0 - O Tribunal Superior Eleitoral, no prazo ·de 60 (sessenta) dias,
baixará instruções regulamentando a aplicação desta Lei.
Art; 8.0 -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9.0 - Revogam~se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1974. -.José Sarney .

.Justificação
(Será fefta oralmente)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Será feita justificação oral, pelo
.o.utor. Nesse sentido, concedo a palavra ao nobre Senador José Sarney.
O SR. JOS:f: SARNEY - (Para justificar projeto.) - Sr. Presidente, há
tempo, venho lutando para que o Estado assuma a responsabtlidade
,das. despesas eLo alistamento eleitoral. Em várias convenções do meu Pll.l"Udo,
tenho defendido essa tese da criação do Serviço Nacional do AliStamento Eleitoral.
Na última oportunidade em que o · Congresso teve de votar Mensagem do
.Poder Executivo estabelecendo transporte gratuito para os eleitores, mais uma
''ez, renovei, wt.ravés de emendas, esta idéia - e as emendas não foram aceitas.
E nesse sent!d.o, na linha de coerência de batalhar por esse objetivo, agora
estou apresentando à Mesa este Projeto de Lei, que cria o Serviço Nacional do
.Alistamento Eleitoral.
b~stante

Se ao cidadão incumbe o dever do voto, segundo a sua capacitação chica traduzido, ainda, em direito de interferir no proc·esso politico - às agremiações
partidárias cabe esclarecê-lo na Indicação dos seus mandatários, emprestando
.cont.eúd.o ideológico e objetivos pragmáticos a essa escolha, o alistamento elel.toral deve ser .c:a exclusiva responsabilidade do Estado.
Antes de direito, o yoto é dever cívico.
Se o Estado, quando exige do indivíduo a obrigação do serviço militar, organizou o Serviço de Alistamento e, posteriormente, a manutenção do convocado na
caserna; de acordo com essa justa obrigação tem o mesmo o dever de proceder
ao custeio do eleitor menos favorecido economicamente, para a prestação democrática do voto.
Tem-se mostrado altamente nociva, em nossa história, a prática de confiar-se
às agremiações partidárias, às cheUas politicas e, mais precisamente, ao próprio
candidato o custeio dessas despesas, quando grande parte do eleitorado brasileiro,
por Incapacidade financeira, tenta transferir 1lal ônus àqueles que julga. mais
diretamente !nt.eressad.os no resultado dos pleitos.
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. Principalmente desde a redemocratização do ·Pais, ocorrida em 1946, na
rmprensa e nas Tribunas do Congresso, das Assembléias Estaduais e das Câmaras
de vereadores, suced·em-se, a cada eleição, denúncias e .reclamações contra os
famosos "currais eleitorais" a desproporção de recursos propagandísticos, os
djversos tipos de simonia eleitoral.
Por outro lado, o crescimento.· do eleitorado brasileiro não tem acompanhado nossos índices de desenvolvimento cultural e, h<ije, segundo as estatís1,icas mais recentes, menos de 33% do nosso povo são leYados às urnas, não
aJpenas por incapacitação prevista em lei, mas, sobretudo, por não disporem, os
mais p·obres, principalmente na zona rural, de recursos para atender às exigências legais do alistamento.
Disso deflui, nas eleições, indisfarçável influência do poder econômico, desfigurando, nos resultados dos pleitos, as melhores intenções da escolha eleitoral,
que pretende, como mandatárics do povo, não os mais ricos, senão os mais capazes de me·lhor exercício da militância política.
·
Daí porque, por proposta minha, nas últimas Convenções da ARENA foi
recomendada a criação do .Serviço Nacional de Allstam.ento Eleitoral. Frustrado
tal objet!vo, apesar da sua aceitação pelos convencionais arenistas, optamos
por uma proposição mais mocl.esta, ao tentar emendar o Projeto de Lei n.o 2, de
1974, de iniciativa do Poder Executivo, dispondo "sobre o fornecimento gratuito
de transp.orte, em dias de :eleiçã·o, a eleitores residentes nas zonas rurais".
Re.leHadas as emendas por mim propostas e, mais maduramente estudado
o problema, Insisto no presente projeto, no sentido da criação, em cada Município, de uma Junta permanente t'.e apoio ao exercício do voto, encarregada
de organizar, no território de sua jurisdição, o planejamento anual do alistamento e custear, com os recursos do Fundo Partidário, as despesas com o
preparo dos títulos, bem como 6 transport.e e aUmentação do elei.tor no dia do
pleito.
O que ocorre, atualmente, nos intervalos entre as eleições, é um desinteresse quase total pelo alistamento, cumprido, com mais rigor, pelos candidatos a
empregos públicos, esquecido, quas·e inteiramente, no meio rural.
A Junta ora proposta eliminaria esse interregno abstinente, evitandO, ao
mesmo tempo, em vista de sua atuação permanente, o acúmulo ·de' serviço, às
vésperas dos pleitos, tanto para o Juiz Eleitoral como para os respectivos Cartórios e as agremiações partidárias que, finalmente, confiam a tarefa quase exclusivamente aos candidatos.
Ninguém ignora que, na maioria das Comarcas Brasileiras, onde um único
Magistrado responde pela aplicação de todas as leis, federais, estaduais e muni~!pais, os anos eleitorais se têm revelado como os mais trabalhosos e difíceis,
em prejuízo, sobretudo, da melhor cond.ução dos pleitos.
Liberados os Partidos e candidatos da missão do alistamento - graças à
atuação permanente da Junta - teriam mais interesse no estreito contato com
a juventude, às \'ésperas da maioridade eleitoral, preparando-a para o melhor
exercício desse insubstituivel dever e honroso direito de participação repre;entativa na vicl.a politica nacional.
sem prejuizo dessa obrigação das Agremiações politicas, num sistema em
1ue os Partidos se caracterizam sobretudo pelo objetivo quase exclusivo da conquista do Poder, teriamos essa Junta funcionando como órgão de conscientização
e politização do povo brasileiro, fermento insubstituível no sentido da efetivl.:
dade ·da participação popular na vivência dos problemas nacionais.
Acreditamos que a aprovação do presente Projeto resultará benéfica à
realização d.a democracia representativa no Brasil.
É

a nossa justificativa (Muito bem!)

~
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O projeto que acaba de ser justificado
da Tribuna serâ publicado e encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça.
Est.ã finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 35,
de 1973, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a redaçáo do art. 473 da Consolidação das Leis do Tra.balho, aprovada
pelo Decreto-Lei n. 0 5.452, de 1.0 de maio de 1943, acrescentando outras
hipóteses em que o empregado poderâ deixar de comparecer ao serviço
sem prejuízo do salârio, tendo
PARECERES, sob n. 0 s 380, 492 e 493, de 1973, das Comissões:
-de Redação, oferecenco a redação do vencido para o 2.0 turno;
- de Constituição e .Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade da
emenda de Plenârio;
- de Legislação Social, favorâvel à emenda de Plenârio.
IA discussão do projeto, em segund<l turno, foi encerra.da na Sessão de 29
de agosto de 19·73, com a apresentação de emendas.
Em discussão o projeto e a emenda.
Se nenhum dos Srs. Senad.ores desejar discuti-los, \'Ou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo da Emenda.
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o Projeto aprovado:
Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto
.de Lei do Senado n.0 35, de 1973, que dá nova redação ao art. 473 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.0 5.452,
de 1,0 de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art: 1.0 - O art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n. 0 5.452, de 1.0 de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 473 - O empregado poderâ deixar de comparecer ao serviço, sem
prejuízo do salârio:
I - por um dia, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana;
II - por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de
doação voluntâria d.e sangue, devidamente comprovada;
III - por um dia, para exames médicos, no caso de doença devidamente
comprovada;
IV- até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge,
ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de Trabalho e Previd.ência Social, viva sob sua dependência econômica;
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VI - até 2 (dois) dias, consecutivos. ou não, para o fim de· se alistar
.... ... ,....
eleitor, nos termos da lei respectiva;
VII - até 3 (três) dias_ C()nseputivos, em virtude de casamento;
V1II - no período em que ·tiver de cumprir as exigências diO Serviço
Mllitar referidas na letra c do art. 65 da Lei n.O 4. 375, de 17 de agosto
de 1964 _(Lei do Serviço M!Iltar) ;
.
· IX - até· 15 (quinze) dias, quando incapacitado:. para ..o tr!IJbalho por
molésiia que lhe dê· direito à. percepção do "auxíllo"doença" p-elo INPS."
Art. 2.0 - Esta lei entr•a em vigor na data ·de sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as d.!sposições em·· contrário.
O SR. PRESIDENTE _(Paulo Torres) -Em votação a Emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
.Aprovada.
A matéria irá à. Comissão de Redação.
É a seguinte a Emenda aprovada:
EMENDA .N.0 1

(de Plenário>
Dê-se ao inciso III do art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, cons·
tante do art. 1.0 do Projeto, a seguinte redação:
"III - por um dia, para exames médicos no INPS, no caso de· doença devidamente comprovada;"
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - .Itens 2 e 3:
(Tramitação conjunta. com o PLS/43/'74)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 88,
de 1974 (n. 0 2.024-B/74. na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre a obrigatoriedade da iodação do sal destinado ao consumo humano, seu controle pelos órgãos
sanitários, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n.0 s 427 e 428, de 1974, das Comissões:
- de Saúde, favorável, nos termos do substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela canstitucionalldade e juridicidade
do substitutivo da Comissão de Saúde.
·
Discussão, em pi'!meiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 43,
de 1974, de autoria do Sr. Senador Fausto Castelo-Branco, que altera
os arts. to, 2.0 e 8.0 da Lei n.o 1.944, de 14 de agosto de 1953, que torna
obrigatória a iodtação do sal de cozinha destinado a consumo aUmentar nas regiões bocigenas do País, tendo
PARECERES, sob n. 0 s 368, 369, 370, 427, 428, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, 1.0 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade com a emenda que apresenta de n.0 1-CCoJ;
2. 0 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do substitutivo da Comissão de Saúde;
- de Economia, favorável ao projeto e à. emenda da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda que apresenta de n. 0 2-CE;
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Comissão de Constituição e Justiça; 2. 0 pronunciamento: favorável,
nos termos do .substitutivo que apresenta.
Sobre a mesa, Requerimento· que vai ser lldo pelo. Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
,, ..
1.

REQUERIMENTO
N. 0 206,. de 1974

Nos termos do art. 311, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento
da discussão do Projeto de Lei da Câmara n.0 88/74, que dispõe sobre a obrigatoriedade da iodação do sal destinado ao consumo humano, seu controle pelos
órgãos sanitários, e dá outras providênvias. (Tramitando conjuntamente com
o ,pLS 43/74) a fim de ser .feita na Sessão de 25 de setembro.
·
·
Sala das sessões, 19 de setembro de 1974. - Guido Mondin.
O SR. PRESlDENTE (Paulo Torres) - Em votação o 'Requerimento.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Fernando Corrêa, para encaminhar
a votação.
O SR. FERNANDO CORUA (Para .encaminhar a votação) -Sr. Presidente este problema já se vem arrastando 110 Senado há muitos anos, desde o tempo
do saudo~o Professor Miguel Couto ..
. .... O i~ustre Senador Fausto Castelo-Branco, no dia 9 de maio, apresentou o
seu projeto sobre o assunto. Vinte e cinco dias depois, velo outro projeto do
Executivo, assinado pelo Sr. Presidente da República, dispondo também sobre a
iodação do sal de cozinha. Como Presidente da Comissão de Saúde, avoquei o
o assunto.
projeto,
e dei o meu
Relatório sobre
.
.
.
. ·.·.·. Agora, sou surpre·endido por este Requerimento de adiamento do nobre Sr.
Senador Guido Mondin, uma vez que a Comissão de Saúde não foi ouvida.
'
O SR. GUIDO MONDIM~ Sr. Presidente, peç.o a palavra para um escla-recimento.
·
·
·
O SR.· PRESIDENTE (Paulo Torres) - Tem a palavra o nobre Sr. Senador
Guido Mondin.
·
o SR. GUIDO MONmN ~ sr. Presidente, quero esclarecer ao nobre Senador Fernando Corrêa da' Costa o que ocorre. Observa S. Ex.a que estão em tramitação conjunta um projeto de iniciativa do Senhor Preslde!lte da República e
outro do nobre Senador Fausto Castelo-Branco. Declaro, então, ao nobre Senajor mato-grossense que, em razão de a Lid-erança estar examinando duas Emendas, nestes últimos instantes, não foi possív'el adverti~lo sobre !1- .iniciativa que
toma, agora. •em Plenário. Mas, S. ·.Ex.a, o Senador Fernando Corrêa, como Re1a'tor
será. rigorosamente Informado.
. .
.
De qualquer forma, peço escusas ao meu querido e eminente Colega, ao expor
que esta é a razão, Sr. Presidente, de . a Liderança ter pedido o adiamento da
matéria.
·
O SR. PRESmENTE (Paulo Torres) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senado~es que o aprovam queiram permanecer sentados. <Pausa.)
Aprovado.
A matéria do iteni 2 será incluída ná Ordem do Dia do dia 25 do corr·ente, e,
conseqüência da tramitação conjunta, a matéria constante do item 3 ficará
Igualmente adiada para aquela data.
'

'

em

Item 4:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 97,
de 1974 (n,o 1.984-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor

- :!20 Presidente da República, que reajusta o valor de gratificações, na Justiça Eleitoral, e dâ outras providências, tendo
PAHElCERES FAVORAVEIS, sob n.os 412 e 413, de 1974, das Comissões:
- de Serviço Público Civil;
- de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.>
Alprovado.
O projeto Irã à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 97, de 1974
(n.• 1. 984-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Reajusta o valor de gratificações, na Justiça Eleitoral, e dá outras
providências.
·
O Congresso Nacional decreta:
Aar. 1.0 - O reajustamento concedido pelo art. 1.0 do Decreto-Lei n.o 1.313,
de 28 de fevereiro de 1974, se aplica. às gratificações de representação dos Presidentes do Tribunal SUperior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, bem como
às gratificações de presença dos membros dos Tribunais Eleitorais, por sessão a.
que compareçam, até o máximo de quinze por mês.
Art. 2.o - Ais gratificações mensais dos Juízes e Escrivães Eleitorais ficam
reS~justadas, respectivamente, para Cr$ 331,00 (trezentos e trinta e um cruzeiros>
e Cr$ 148,00 (cento e quarenta e oito cruzeiros).
Art. 3.0 - O Procurador-Geral Eleitoral e os Procuradores Regionais Eleitorais, observado o limite máximo de quinze sessões, farão jus à gratificação
de presença devida aos membros dos Tribunais perante os quais oficiarem.
Art. 4.o - Os valores dos reajustamentos decorrentes da presente lei vigorarão a partir de 1,0 de março de 1974 e a despesa resultante serâ atendida com
recursos orçamentários, Inclusive na forma prevista no art. 6.0 , item I, da
Lei n. 0 5.964, de 10 de dezembro de 1973, que estima a Receita e fixa a Despesa
para o exercício financeiro de 1974.
Art. 5,o -Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.0 16,
de 1974 (n.o 154/74, na Casa de origem), que aprova decisão do Senhor
Presidente da República, de 10 de abril de 1974, que ordenou execução do
ato que concedeu promoção post mortem ao ex-sargento Benedlcto
Theodoro da Silva, do Ministério da Marinha, tendo
PARECER F.A:VORAVEL, sob n. 0 423, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça.
Em discussão o projeto.
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(Pausa.)
Estâ encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer &entados. Pausa.)
Aprovado.
O projeto Irã à Comissão de Redação.
:S: o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DiECBETO LEGISLATIVO
N.0 16, de 1974
(n.• 154/74, na Câmara dos Deputados)

Aprova decisão do Presidente da. República, de lO de abril de 1974,
que ordenou execução. do ato que concedeu promoção post mortem ao
ex-Sargento Benedicto Theodoro da Silva, do Ministério da Marinha.
O COngresso Nacional decreta:

"''
'

I

·:

Art. 1.0 - :S: aprovada a d~ecisão do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, de 10 de abril de 1974, que ordenou a execução do ato que concedeu
promoção post mortem ao ex-Sargento Benedicto Theodoro da Silva, do Ministério da Marinha.
'
Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRlESIDENTE (PaUlo Torres) - Estâ esgotada a matéria constante
da Ordem do Dia.
Hã oradores inscritos.
O sr. Amaral Peixoto - Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação como Lider.
O SR. PRESIDEN'l1E (Paulo Torres) -Tem a palavra o riobre Sr. Senador
Amaral Peixoto.
O SR. AMARAL PEIXOTO (Como Líder) .- Sr. Presidente, fomos esta
manhã surpreendidos com a notícia do falecimento, em São Paulo, do Professor
Fernando de Azevedo.
Era ele um dos mais completos educadores do Brasil. Nascido em Minas
Gerais, atuou em Belo Horizonte como Jornall.sta e como Professor, transferin-do-se depois para o Rio de Janeiro, onde reformou todo o Departamento de
Instrução da antiga Prefeitura do Distrito Federal. Mais tarde, radicando-se
em São Paulo, foi Diretor de Educação P'úbl!ca e um dos fundadores da Universidade de São Paulo. Com Anisio Teixeira, Lourenço Filho e o Padre Leonel
Franca, formava Fernando de Azevedo, talvez, a cúpula do movimento renovador da educação no Brasil, da qual se serviu nosso eminente correl!g!onâr!o
Gu.stavo Capanema, quando Ministro da Educação.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." permite um aparte?
O SR. AMA:RAL PEIXOTO -Com muita honra.
O Sr. Eurico Rezende - Minha !ntel."ferênc!a é para dizer que V. Ex.'\ ao
fazer esse pronunciamento em homenagem à. memória de Fernando de Azevedo,
Interpreta também o pensamento da Maioria.
o SR. AMARAL PEIXOTO - Muito honrado pelo aparte de V. Ex.", multo
justo, pol."que se trata realmente de uma das mais eminentes figuras deste Pais
e um dos homens que prestou a três Estados da Federação e ao Governo
Federal os maiores serviços, deixando grande bagagem l!terária que o levou à
Academia Brasileira de Letras.
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O SR. AMARAL PEIXOTO- Com muita honra.
O Sr. Benjamim Farah - V. Ex.a, •Como Líd·e•r do Movimento Dem;~c:{lti.::o
Brasl:Ieiro, !•ala po.r todos nó.s - e •agoo•l'a, po·r deloegação do Lide~ da Maioria,
V. EX. a se manifesta também pela ARENA; vale . dizer, V.. Ex. a está falando
por todo o Senado. Se·ria escusado o meu aparte. No entanto, V. Ex.a ainda há
pouco frisou a atuação desse grande Mestre, a que todos nós, que queremos o
aperfeiçoamento da nossa juventude, o desenvolvimento da nossa cultura,;não
podemos regatear os maiores louvores, e a quem, todos nós, como Professores,
admiramos. Ele, rea'mente, fez parte ·de uma constelação de mestres. V. Ex.a
citou os Professores Anísio Teixeira, Lourenço Filho, e outros poderíamos também
citar. como Olticlca, Euc!ld0s Roxo, Wa!domlro P<itsh; Laffalete Pereira e tantos
outros. In1elizmente, esses grandes homens vão desaparecendo. Realmente, é
uma perda que devemos lamentar profundamente. Então, à sua homenagem
quero juntar a voz da Guanabara, a saudade da .Guanabara, a solidariedade
daquele povo que conheceu. de perto o fulgor, .a inteligência, o espírito bem
esclarecido que tantó e. tão relevantes serviç·os prestou à Guanabara, a todo o
Magistério e· a todo o Brasil.
·
o SR. AMARAL PEIXOTO - Muito honrado pelo aparte de V. Ex.a, tamb-ém
multo justo, que a Guanabara foi altamente beneficiada pela atuação extraordinária desse grande educador, desse grande professor.
O Sr. Guido Mondin - V. Ex.a permite,. nobre Senador? (Assentimento ·do
orador.) - V. Ex.a já teve a solidariedade da Maioria, no momento em que
presta sentida homenagem ao Professor Fernando de Azevedo. Gostaria eu
a.penas de acrescentar que me comove esse desaparecimento, porque· estou a
recordar que entre os primeiros livros que .dei aos meus fllhos, para : a. sua
formação, estavam presentes as obras de Fernando de Azevedo ..;... que serão
perenes para a formação do caráter da juventude. De sorte que deve toda a
Nação lamentar esse desaparecimento, porque quando morre um homem ·com
as qualidades do Profesoor Fernando de Azevedo, todo o País perde, e como
que se esvazia. O que é de consolar é que sua obra aí fica em plena validade.
e com plena projeção para produzir os melhOres frutos. .
O SR. AMARAL PEIXOTO - Tem razão o ilustre representante do Rio
Grande do Sul. Toda a Nação perdeu hoje um grande valOT e. o Senaqo da
República, prestando homenagem à sua memórta, cumpre· um dever: o dever.
sagrado de reverenciar aquele que tanto trabalhou pelo ·nosso País!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres) - Con•c.edo :a palama a,o nob11e Sr. Senador Nelson Carneiro, por cessão do Senador Benjamim Farah.
O SR. NELSON CARNEmo- Sr. Presidente, Srs. Senadores, haVia reque.rido
ao ilustre Presidente da Comissão de. Serviço Públlco Civil, nobre ~nadar Benjamim Farah, a convocação do Sr. Diretor-Geral do DASP para esclarecer as
dúvidas que afligem aos !nativos, em face do Plano de Classificação de Cargos.
Membro da Comissão Especial para dar Parecer sobre a Mensagem n.0 63, de
1974, o ilustre Deputado Alceu Collares também formulou idêntica solicitação.
Ontem, na reunião conjunta das duas Comissões, compareceu o coronel Darey
Duarte de Siqueira, que se propôs a responder, e de. fato o fez da melhor
maneira que lhe foi possível, à.s diversas indagações que lhe foram formuladas.
A primeira conclusão, que se deve extrair do proveitoso deb-ate ontem
travado, sob a P1·esidência tolerante do nobre Senador Virgílio Távora, foi o.
equívoco em que ainda uma vez incidiu a Presidência da República em baixar
decreto-lei sobre tão importante matéria, cuja comp'·exidade todos reconhecem,
ao invés de enviar projeto que lograsse no Congresso Nacional o exame neces~
sário, para que de logo fossem corrigidos os desacertos que a divulgação do·ato
presidencial logo suscitou, levando a apreensão e o desânimo a numerosos servidores.
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Ministérios, Autarquias . ou órgão Autónomo extinto, que prestem serviços, na
condição de cedidos, a sociedades de economia mista, empresas públicas ou
fundações, os quais terão sua situação disciplinada em legislação específica".·
Por outro lado, o Projeto de Lei do Executivo, que tramita na Câmara sob
n ..o 2 .141, declara que "os funcionários a que se ref·ere o art. 1.0 ou sejam, os
da Empresa dos Correios e Telégrafos, os funcionários da Rede Ferroviária Federal, inclusive a do Rio Grande do Sul, e os do Lóide Brasileiro), que optarem
pelo regime estatutário, integrarão Quadro Suplementar na forma e para os efeitos do·parágrafo único do art. 14 da Lei n.o 5.645.-de 10 de de.zembro de 1970". ·
O eminente Senador Amaral Peixoto já expôs a esta Casa as aflições que
lhe foram comunicadas por numerosos servidores da ECT, ameaçados de ficar
no· Quadro Suplementar, sem as vantagens da reclassificação. o Sr. DiretorGeral do DASP reconheceu, ontem, que a redação . desse dispositivo era defeituosa, impondo-se sua correção através de Emenda, a fim de que os servidores
estatutários, que integrassem o Quadro Suplementar podessem disputar, nas
repartições de origem, o direito à reclassificação, comÍ>etindo, em igualdade de
condições, com os demais funcionários. Mas os que · continuarem servidores
estatutários, enquanto não se lhes abre a oportunidade da reclassificação, não
'(;erão qualquer aumento a partir de novembro. Denunciou o operoso Deputado
Alceu COllares. na oportunidade, que a Empresa Bras!leira de Correios e Telégrafos. estaria selecionando seus servidores também pela faixa etária, com o
que· prejudicaria exatamente aque!es ·que, há mais tempo, nas cidades e nos
sertões, nos pontos mais distantes do Território Nacional, se dedicaram àquela
atividade funcional, que desgraçadamente foi, e dificilmente deixará de ser a
pior remunerada do· Pais .
. Mas o ilustre' Diretor do DASP, no Msdobrar de suas informações, esclareceu,
ainda, que não há prazo para que se atenda aos servidores !nativos, dependendo
da reclassificação de todo o pessoal em atlvidade e de possível recur!IOs para
responder pela conseqüente despesa. lt uma grave injustiça, com que a União
premia os que a serviram por muitos anos, e, por tempo de trabalho ou compulsoriamente, dele foram afastados.
Quanto aos recibados, confirmou S. Ex.a a notícia que aqui divulguei, de
que eles existem, e numerosos, em todos os setores da adniinstração federal,
confirmando, inclusive, que só recentemente foram colocados sob o regime da
CLT quarenta reclbados que trabalhavam no Palácio do P~analto. Disse ainda
S. Ex. 8 que, por seis vezes,· tais admissões foram proibidas, e por seis vezes as
determinações superiores foram desrespeitadas. Ele próprio, quando na PETROBRAS, ali enoontrara um grande número de recibados, alguns até com 18
anos de serviço. São os párias do funcionalismo público civ!l, que não se
abrigam sob o pálio da Consolidação das Leis do Trabalho, nem os acolhe a
letra do Estatuto dos Funcionários Públicos, Não têm férias, nem aposentadoria,
nem salário famil!a, ao morrer deixam desamparados os seus descendentes, e
não têm sequer, à hora extrema, direito a funeral.
· O Sr. Benjamim Farah - Permite V. Ex.a um aparte?
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O SR. NELSON CARNEIRO - Com multa honra.
O Sr. Benjamim Farah - V. Ex." está fazendo uma anál!se de diversos
problemas do funclonal!smo e falou sobre a ECT. Realmente, é uma situação
anómala que se cria, para a qual aguardamos uma solução, e estamos dispostos
a dar o melhor das nossas colaborações. Já fiz, até, um discurso neste Plenário
sobre a matéria. Quanto. aos reclbados, constituiu matéria de um dos primeiros
Projetas que apresentei nesta Legislatura, o qual infelizmente foi considerado
inconstitucional pela Comissão de Constituição e Justiça. A luta não vai parar,
continuaremos lutando por eles, porque "o Sol nasce para todos". Esses servidores existem às dezenas de milnores nas Repartições, numa situação de
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deve fugir ao conhecimento do Presidente da República. Sua Excelência pretende
!mp!antar a justiça social neste Pais, mas que essa justiça seja de maneira
ampla, que atinja a todos, inclusive esses pobres func!onârlos, que nem têm
direito a coisa alguma, a não ser trabalhar sem garantias, sem segurança, sem
poss1b111dade nos dias futuros; trabalhar, correndo todos os riscos, inclusive o
de morrer no abandono, sem socorro, sem assistência social. Por este motivo,
quero dar a V. Ex.a minha irrestrita solidariedade.
O SR. NELSON CARNEmo - Multo me honra a contribuição que V. Ex.a
traz ao debate, antigo e credenciado defensor da classe .dos funcionários públicos neste Pais, nas Legislaturas anteriores e na atual.
Esse quadro dantesco, que se espalha por todo o País, e que tenho denunciado
desta Tribuna, não pode, nem deve continuar. O Estado não pode ser o patrão
relapso, que não cumpre as obrigações que Impõe aos particulares. Dele deve
partir o exemplo, o bom exemplo.
Depois de Informar que apenas 0,3% dos servidores públicos já estão enquadrados, na forma da Lei n. 0 5.645, de 1970, o Coronel Darcy Duarte de S1que1ra
1avou as mãos do DASP, no caso da contagem recíproca do tempo de serviço,
anrmamdo que o. prob1ema estava confiado •ao I!e·cém-nasclid.o Mlnd:sMrlo da
Previdência e a Assistência SOcial. O debate sobre essa justa .reivindicação de
quantos contribuem para o IPASE e o INPS, e só têm uma vida, parecia estar
prestes a encontrar solução. o ano passado, como afirmou o então Dlretor-Oeral
do DASP. Agora, creio que tudo voltou à estaca zero, e ninguém poderá prever
quando tão angustioso apelo encontrará acolhida.
·
·
O anunciado aumento do funcionalismo é de 100%. Somente porque o
Oovemo não tem recursos para pagar, a começar de novembro, os referidos
100%, é que irá escaloná-los, de sorte que, à parcela inicial de 70%, outras se
somarão. Indaguei do honrado Dlretor-Oeral do DASP qual a situação de um
funcionário beneficiado pela nova lei que fosse aposentado compulsoriamente, ou
por limite de tempo de serviço, depois de estar recebendo os 70%. Informou
S. Ex.a que ele levaria para o cálculo da aposentadoria e·pensão apenas os 70%.
Ora, Sr. Presidente, tal funcionário seria prejudicado exatamente porque o
Oovemo, em lugar de lhe pagar 100% desde o primeiro instante, resolveu; por
conveniência ou necessidade do Tesouro, pagar-lhe as prestações. l!: como se
alguém vendesse um Imóvel por 100.000 cruzeiros e no ato recebesse apenas
70.000 em dinheiro e o restante em notas promissórias, com datas certas de
vencimento. Sila morte não faria cessar a dívida. Estou certo de que o D!retorOeral do DASP reverá sua Interpretação, sob pena de prejudicar a muitos servidores, que seriam aproveitados nas reclassificações, transposições, denominações,
transLações, nesse universo de "ções" •C·e q:ue tanto se tem !•alado.
O Movimento Democrático Brasileiro apresentou várias emendas ao Projeto n.o 2.141, na Câmara dos Deputados, para atender à injusta situação em
que, se não forem corrigidos os textos em exame, serão grandemente prejudicados,. melhor dito, punidos, não só os servidores da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, das ferrovias e do Ló!de Brasileiro, mas também os !nativos,
e até mesmo os em atlv!dade, que, estando no topo da carreira, poderão ser
rebaixados ao nível inicial. Transmito, sr. Presidente, além das apreensões de
nossa Bancada no Senado Federal, as do ilustre Presidente de nosso Partido,
Deputado Ulysses <Guimarães, que tanto se tem Interessado para que o Movimento
Democrático Brasileiro não falte, também nesta oportunidade, ao dever de denunciar os equívocos da proposta governamental, e de oferecer, nas duas C.asas, como
acontecerá, as Emendas necessárias para fazer justiça a todos os Servidores
Públicos do País.
O Sr. Guido Mondin - V. Ex.a permite um aparte?
O SR. NELSON C!ARNEmo- Com multa honra.
O •Sr. Guido Mondin - V. Ex.a faz um relato preciso do que ocorreu e que
acompanhamos, ontem, na Comissão Mista, que ouviu a exposição do Sr. D!retor
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admiração .pela ação da Oposição durante aqueles trabalhos, que foi incansável
nas suas argülções ao Sr. Dlretor do DASP. Mas quero assinalar também - e
V. Ex."' com isso, claramente, concordará - que ele foi extremamente franco
multo claro, absolutamente sincero nas suas respostas. Não se ateve a retlcên~
elas, repito, foi extremamente claro. Isto, nobre Senador, é um Indicio de que
chegaremos _àquelas soluções que ontem tanto eram r.eclamadas, naquela reunião,
pela Oposiçao. A verdade é que nós concordamos com aquelas indagações; concordamos, também, com a inqu~etação manifestada pela Oposição. Há uma série
de aspectos na vida .do funcional!smo civil que precisa s.er corrigida, observada,
.estudada. Entretanto, temos a palavra do Dlretor-Geral do DASP, de que isso
tudo está sendo cuidado e estará s·endo solucionado, na medida ·do possível.
Claro que não ficaremos nós a esperar somente; nossa palavra há de manifestar continuamente nossa preocupação no sentido de que essas soluções sejam
encontradas no mais curto espaço de tempo. Ouvimos, ontem, que muitas delas,
.embOra encaminhadas, demorarão, por uma série de fatores, para encontrar aeu
ponto final. Mas, fixo-me na sinceridade daquilo que ouvimos, no propósito que
foi manifestado. E Isso tem de nos tranqül11zar, como há de tranqü!l!zar os
servidores civis da União.
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O SR. NELSON C:ARNEIRO - Realmente, o nobre· Dlretor-Geral do DASP
não deixou indagação sem resposta; teve a preocupação de esclarecer todos os
pontos e fê-lo com absoluta sinceridade, ainda quando as respostas não eram
aquelas que desejávamos, mas as que ele acreditava possíveis, no momento.
De modo que não faço nenhuma crítica à presença cl!e S. S."' que, al!ás, exalto,
·e que deve ser comum no Parlamento, para que se possa exercer a· flscallzação e
·a colaboração Indispensáveis. Essa constante presença de representantes do
Poder Executivo nas Comissões Técnicas e nas Comissões Mistas só é benéfica
ao Parlamento, só é benéfica ao regime. Felizmente, no atual Governo, essa
prática .está-se PJenerallza.ndo e, ao contrário do que antigamente acontecia,
tem-se tido a. coragem de dizer sempre a verdade dos fatos, sem querer envolvêlos no manto dláfano da fantasia. o Dlretor-Geral do DASP não contentou a
nós todos, com as respostas que esperávamos, mas contentou-nos .em responder
as nossas Indagações. Acredito também que o interesse da ARENA seja igual
ao do MDB, em corrigir as angústias e as afllções por que possam tant!IB classes
de servidores públicos. o aparte de V. Ex."' multo me honra e completa o meu
discurso.
Confio, Sr. Presidente, em que o Senado Federal, se antes a Câmara dos
Deputados não o fizer, não deixará que o desencanto ou a frustração substituam
em tantos la~es e em tantos corações as alvoroçadas esperanças há tanto tempo
aUmentadas.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr. se.
nador José Sarney,
O SR. JOSÉ SARNEY - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a data de 20 de
setembro, para o Brasil é marcante. A exemplo do que tenho feito todos os anos,
no exercício do meu mandato de Senador, e não podendo fazê-lo amanhã o
faço hoje, que é lembrar a memória e prestar homenagem ao grande brasileiro,
Presidente Humberto de Alencar Castello Branco, que nasceu nesse dla. Homem
extraordinário, estadista dos maiores deste Pais, soube, durante o período em
que exerceu o mandato presidencial, ter a visão da grandeza futura da Nação,
organizando-a em termos do grande País, que ocupará, sem dúvida, o lugar
que lhe está destinado no futuro. Como tenho feito, a melhor maneira de homenagear a memória de Castello Branco é, sem dúvida, relembrar as suas palavras
e a atualldaide do seu perusamento, p{)•rque as •O·bra.~ que os est·adi&ta.s ·CO·Mtmem
desaparecem com o tempo, mas as palavras, os pensamentos, os exemplos, estes
jamais morrem. Assim, quando o Congresso -Nacional recebe o Plano Nacional
do Desenvolvimento, é natural que eu relembre que foi justamente ele que, pela
primeira vez, razia o Plano Decenal de Desenvolvimento. E no seu discurso, nos
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março, ele f·alava:
"Para melhor escaparmos ao Imediatismo das soluções e à permanente
impr.ov!sação de diretr!zes Inconstantes, encontrará o futuro Governo
um Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social. Representa
um esforço no sentido de consolidar a experiência do passado, mediante
.
uma série de diagnósticos da situação real do Bras!l.
Trata-se de uma tarefa pioneira, na qual à dose de ousadia deve corresponder uma taxa de incerteza, talvez até de erro, como Inevitável
em qualquer experimentação ou programação do campo econômico e
social. Mas, baseado numa anál!se realista de possib1l!dades e l!mitações,
poderá contribuir para reduzir alguns de nossos mais arraigados vícios
de comportamento político e administrativo.
·
A experiência de Governo e, mais do que isso, a experiência colhida fora
do Governo, ensinaram-me a distinguir a origem de algumas atitudes
que podem viciar o poder e desencaminhar a opinião pública. Percebi
ser sempre mais fácil adular o povo do que respeitá-lo. Nisso a demagogia vence e substitui a democracia, porque é mais cômodo prometer
soluções e transferir problemas, do que enfrentar a impopularidade de
soluções que desgostam a uns e prejudicam a outros embora beneficiem
a maioria.
Verifiquei ser mais fácil e mais sedutora a teoria do desenvolvimento
do que a prática do desenvolvimento, porque a primeira promete obras
sem o senso de prioridade, deformando as instituições e deixando de lado
os investimentos que não são espetaculares, mas que são absolutamente
lndi&pensáv·e!s à continuidade do processo de crescimento. Por isso entendi que o desenvolvimento, antes das obras, exige uma mudança de
Instituições e de atitudes. Aprendi a distinguir entre a exigência da
liberdade, que é 1egítima, e que por ser legítima não !senta de deveres,
e o abuso da lrresponsabil1dade, que nada mais representa do que uma
preocupação obsessiva com os direitos adquiridos e um esquecimento
sistemático dos deveres descumpridos.
Aprendi, também, e deve estar ainda vivo na consciência da Nação,
que há profunda incompatibil1dade entre a promessa de facilldades e
a exigência de emancipação econômica, porque a nossa Independência
dependerá, cada vez mais, da nossa capacidade para financiamento,
internamente, dos nossos investimentos. De pouco valem as frases faltas
de independência, se não estivermos dispostos a reunir recursos ;ta área
pública e privada, para a abertura de novas frentes. Nenhum pa1s, novo
ou velho, capitallsta ou socialista, se desenvolve na irresponsabilidade
política, no consumo supérfluo, na ostentação acintosa, ou no criminoso
desregramento. A nossa decisão de crescer, para ser efetiva, precisa ser
corajosa, para ser profunda, precisa ser paciente, para ser urgente,
precisa ser coletiva.
Governai com estas convicções, porque a Revolução me impôs o dever,
a obrigação e a responsabilidade de olhar por cima dos grupos, dos
partidos e das classes o interesse do País e o interesse do povo."
Finalmente, com estas palavras desejo relembrar, mais uma vee, a data de
nascimento do grande brasileiro Humberto de Alencar Castello Branco. (Muito
bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palaVTa ao nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante.
o SR. LUIZ CAVALCANTE - Sr. Presidente, Srs. Senadores, concretizada,
.afinal, e infelizmente, a ameaça de uma sobretaxa nos calçados importados, pelos
'Estados Unidos, do nosso Pais.
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'Brasileiras que exportem mais de 40% do faturamento de 1973 e, para aquelas
que exportem menos de 40% do faturamento do ano passado, a sobretaxa eleva-se a 12,3%.
.
Para decr·etarem esta medida, à falta de melhor argumento, os Estados Unidos que se têm furtado ao cumprimento de repetidas obrigações assumidas nas
Conferências Internacionais de Comércio, exumaram uma lei do ano de 1897.
Não há dúvida de que, sobre a maioria das fábricas do Pais pesará. a sobretaxa maior, a de 12,3%. As centenas de fábricas do Vale do Rlo dos Sinos, as
centenas de fábricas de Franca - precisamente 473 fábricas - as novas fábri·
cas da Bahia, a maioria delas são pequenas empresas cujo faturamento ditará
a. sobretaxa de 12,3%.
O prejuizo maior será para o Estado da Bahia, porque a indústria de calçados, naquele Estado nordestino é, em relação à do Rlo Grande do Sul e de São
Paulo, praticamente incipiente.
·Em 1973, o Pais exportou cerca de 22 mill1óes de pares de sapatos, num montante de 83,5 mllhões de dólares, conforme Boletim do Banco Central, de agosto
último.
Já que estou com o Boletim em mão.s, vale a ~na, Sr. Presidente, ver a evolução das nossas expOTtações de calçados.
Em 1966, nossas exportações, no total, não iam além de 200 mll dólares;
em 1967, passou para 300 mil dólares; em 1968, meio milhão de dólares; em 1969,
1,9 milhão; em 1970, num pulo extraordinário, passou para 8,3 milhões; em 1971,
para 29 milhões; em 1972, 54 milhões e, em 1973, 93,5 milhões de dólares.
Os Estados Unidos, consomem cerca de 1 bilhão de pares de sapatos por
ano, o que dá tuna média bem aproximada de cinco pares por habitante. O nosso
Pais, infelizmente, consome apenas cerca de 130 milhões d·e pares de sapatos,
·o que dá uma média de pouco mais de um par de sapatos para cada brasileiro,
por ano.
Por esses números, pode-se ver a importância do mercado interno, em boa
hora objeto de bem assinalado enfoque no n Plano Nacional de Desenvolvimento.
·
Se exportamos para o Mundo, no ano passado, 93,5 milhões d·e dólares e se
as exportações para os Estados Unidos representam cerca de 80% do total, então,
:r:ara a Nação Norte-americana, exportamos 75 mllhões de dólares.
Não ·somente o Brasil é exportador de calçados para os E'stados UnidOs. ·
Na verdade, somos, mesmo, o pequeno exportador. Do dispêndio norte-americano, em calçados importados, cabem-nos apenas 6,6%; à Espanha cabem 18%
e à Itália o maior quinhão, pois abLscoita 42% das importações americanas.
Neste ponto, Sr. Presidente, recorro novamente ao Boletim do Banco Central, que dá os números referentes ao comércio exterior do Brasil com as demais· Nações com que negociamos.
Em relaci.io aos Estados Unidos, os números referentes ao ano passado são
os seguintes: exportamos mercadorias nu1n total de 1 bilhão e 122 milhões de
dólares e importamos 1 bilhão e 731 milhões de dólares. Há, então, um saldo, a
favor dos Estados Unidos, só na troca de mercadorias, de 609 milhões de dólares.
Além disso, remetemos para os Estados Unidos, de rendas de capitais das
Empresas norte-americanas instaladas no Pais, no ano passado, nada menos
de 392 milhões de dólares.
Remetemos, de lucros das mesmas Empresas, 316 milhões de dólares.
Em turismo os Estados Unidos tiveram um saldo, em relação ao Brasil, no
ano passado, de 16.0 milhões de dólares.
Resumindo, Sr. Presidente, no conjunto das transações correntes, o saldo
·a favor da Pó.tria de Abraham Lincoln foi de 119 milhões de dólares. Pois bem,
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que o comércio com o Brasil lhe favorece e fizeram pesar uma sobretaxa na Importação de calçados brasileiros, que vai, se tanto, a 75 milhões de dólares. Há
poucos minutos atrás, ein aparte a discurso do nobre Senador Franco Montoro,
tive a oportunidade de recorrer ao aludido Boletim do Banco Central para mostrar que a preferência que o Pais deu à Iugoslávia e à Romênia para comprarlhes vagões dev•eu-se ao fato de que nossa balança comercial com aqueles dois
Países europeus lhes é desfavorável. Repito os números citados há pouco: para
a Iugoslávia, vendemos, em 1973, 82 milhões de dólares, em números redondos,
e lhe compramos apenas 24 milhões de dólares; para a Romênia, v.endemos-lhe
25,5 milhões e lhe compramos 4,5 milhões de dólares. Pois bem. o Governo deste
País que está mu1to longe, infelizmente, de ter a pujança econômica dos Estados
Unidos, levou em consideração o fato da deficitária balança comercial daquel·es dois Países da "Cortina de Ferro" e lhes deu preferência na compra dos
vagões.
O contraste é sobremodo eloqüente para ficar sem registro nesta singela
oração.
A alegação do Tesouro Norte-americano é de que o nosso calçado era mais
barato do que os dos outros fornecedores. Tenho, aqu1, recorte da Gazeta. Mercantil do dia 16 deste mês, onde se vê que, em média, o calçado da Itália é vendido aos Estados Unidos por 5 dólares e 8 centavos; o calçado da Espanha lhes é
vendido por 5 dólares e 48 centavos e o calçado do Brasil é vendido, apenas, por
~ dólares e 20 centavos.
Então, Sr. Presidente, é multo inconsistente esta sobretaxa sob a alegação
de qu-3 a mercadoria que vendemos é mais barata do que a que é comprada em
.:JUtras terras.
·
A dar-se guarida a editorial do O Estado de S. Paulo, do dia 13 deste mês,
a verdadeira causa da sobretaxa americana incidente no calçado brasileiro foi
simplesmente para pr·oteger o calçado italiano, que estava perdendo mercado em
Iavor do nosso País.
Neste ponto, Sr. Presidente, é de indagar-se: Os Estados Unidos estão comprando cerca de 6 milhões de barris de petróleo por mês,. ao preço por que compra o Brasil e as outras nações importadoras, de treze dólares o barril. O que
faria o Tesouro Norte-americano se lhe fosse oferecido petróleo a seis dólares
o barril? Será que iria criar também uma sobretaxa e desdenhar da vantagem
de comprar a mercadoria por um preço bem menor? Decerto que não.
Sr. Presidente, como sabemos, nosso Governo, em conseqüência da sobretaxa criada pelo Tesouro Norte-americano, formulou polida porém viril nota de
protesto. No final, diz referida nota que "tal medida só poderá prejudicar os
esforços de ambos os Países para intensificar suas relações de cooperação em
todos os planos".
É de autor norte-americano um dos livros estrangeiros mais vendidos no
Br~!l: "Como fazer amigos e influenciar pessoal." Mas, desta vez, o que nos
:leu .:> Tesouro Norte-americano foi amarga e prática lição de como desgostar
·
amigos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Augusto Franco.
O SR. AUGlJISTO FRANCO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, falando em
duas oportunidad.es n-o Congr·esso Nacional, scbre as perspectivas da economia
brasileira, teve o Sr. Ministro da Fazenda a oportunidade de referir-se, em ambas, à necessidade em que nos encontramos de nos ajustarmos aos novos condicioonament.os do comércio internacional. Ressaltou S. Ex.a com o extraordinário
pod,er de síntese que caract.eriza suas intervenções, que o poder de compra de
insumos básicos necessários à manutenção de nosso ritmo de cr·escimento depen<le, cn.da vez mais, de nosso poder competitivo no me:-cacto internacional. Não só
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- 229'no.que se refere· aos produtos manufaturados, em que é visível e cr·escente a tendência ao protecionismo mas, .sobretudo, no que respeita ao suprimento de bens
primários, notadamente produtos alimentícios, em que as medidas restriUvas,
por se tratar de bens insusceptíveis de serem substituídos ·por sucedâneos, torlJam-.se mais difíceis e remotas.
É indispensável le,·at em conta também a relativa tendência à alta dos
p::odutos primários e gêneros alimentícios no mercado internacional, na esteira
c!'lls medidas de contenção e de manipulação politica, que geraram a escassez e
a crise mundial de combustíveis liquides. Com efeito embora o mercado interno
ainda esteja contingenciado por fatores muito pecuÜares, pode-se verificar que
o açúcar por exemplo:!, comercializado no mercado internacional à média. de
preço de 21·5,25 dólares por tonelada, em 1973, atingiu, em janeiro do corrente
ano, a cotação média de :u5,2-1 dólares e em junho último chegava ao limite
de 403,20 dólares, tendo, portanto, quase dobrado de preço num período de apenas um ano. Esses são dados de uma revista brasileira de . agosto próximo
J)assado. Na realidade, o açúcar está hoje em cerca de 700 dólares. É claro
que medidas llberalizantes, como a volta ao us•o dos adoçantes artificiais antes
condenados como nocivos podem, evidentemente, alterar essa tendência generalizada à alta. Mas o fenômeno, mesmo que possa não persistir com relação a.
determinados produtos, provocará sempre efeitos imediatos em nossa balança.
comercial, na medida em que nossa pauta de exportação de alimentos já é razoávelmente diversificada.

Ao referir-se ao problema em agosto último, a revista Visão, citando estudo da
UNSTAD, organismo das Nações Unidas, para o comércio e o desenvolvimento,
mostrava que os 19 produtos básicos entre matérias-primas de origem mineral
e vegetal e produtos alimentícios mais representativos da receita. de exportação
dos países fornecedores em todo o mundo mostravam, no período de 19·53 a 1966,
vendência à baixa constante. Entre eles, 12 evidenciavam declínio de preços, 3
mostra.Yam alta razoável, 2 permaneciam com as cotações estáveis e 2 tinham
variado levemente. Esses mesmos produtos, entre 1970 e 1973 tinham suas cotações inteiramente alteradas: dos 19, 13 apresentavam altas razoáveis e apenas 6
continuavam com cotações declinantes. Comparando-se, porém, o período 19661970, todos os 19 apresentavam tendência muito expressiva para. a alta.
Isto mostra, Sr. Presidente, que as providências e iniciativas que o Governo
Federal vem adotando, com o apoio e o aplauso de todo o País, visam exatamente a valorizar essas pequenas variáveis estratégias que ainda podemos explorar a nosso favor, a fim de que possamos manter, num ambiente de generalizado pessimismo e estagnação, perspectivas de crescimento razoáYel a taxas
realistas e estimulantes. Entre essas iniciativas não se pode deixar de fazer
uma referência à diversificação tenazmente perseguida de nossos mercados externos, tanto os de suprimento com os de consumo, além da: contenção na. im:portação de bens supérfluos, e a garantia no suprimento de co~bustíveis líquidos,
a par de medidas internas, todas já amplamente enunciadas no II Plano Nacional d.e Desenvolvimento, ora em exame no Congresso Nacional.
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Entendo, portanto, Sr. Presidente, que praticamente todas· as medidas passiveis e cà:bíveis nessa conjuntura a~t.amente inquietante estão, convenientemente
esboçadas na consciência coletiva, especialmente no escalão de Governo, que já
deu mostras de sua extraordinária mobilidade no campo político e econômico.
Vale considerar, contudo, que a manutenção de nosso poder competitivo no
mercado internacional de prod.utos agrícolas não depende apenas da abertura
de novas frentes de produção, como ocorre na Amazônia e no Centro-Oeste;
onde a incorporação de áreas novas ao processo produtivo pode ter efeito al:tamente positivo, no aumento da produção agropecuária. l!: indispensável, ao lado
disso, fazer do aumento da produtividade das culturas, meta igualmente perseguida, pois a baixa de preços há de ser um fator decisivo na manutenção de
nossos mercados, quando a conjuntura d·a oferta alterar a elasticidade da demanda.

- 230·O aumento da produtividade do solo, por sua \"ez, com efeitos !mediatos
não só no custo interno, mas também no aumento das quantidades produzidas.
na.s áreas atualmente cultivadas, guarda relação muito intima e direta com a.
capacidade que tivermos de investir no consumo de fertilizantes e d'efe'IISivos
agrícolas.
.
Não será difícil concluirmos, a partir desse raclocinlo dellbemdamente simplista, que o problema agrícola brasileiro - vale dizer - a manutenção de
nossa capacidade de importação, está intimamente ligado ao uso de fertll!zantes, corretivos e defensivos agrícolas. E tanto Isto é certo, que tendo o I plano
Nacional de Desenvolvimento previsto como meta para 1974, a quant!d.ade de
1 milhão e 400 mil toneladas de fert!llza.ntes, o II Plano .Nacional prevê, para
1979, o total de 3 milhões e 100 mil toneladas!
Excedemos, em 1974, a meta prevista no PND em nada menos de 200 mil
toneladas. Se os preços de 1973 fossem os mesmos de 1972, teríamos despendido,
com o suprlmento de nossas necessidades de fert!l!zantes e corretivos, 110 milhões e 700 mil dólares. Não tenho dúvida de que, mantido o ritmo do crescimento de consumo, e se os preços não se mantiverem estáveis, atingiremos, até
o final do ano, a estimativa do Banc·o do Brasil, despendendo, apenas de fertillzantes e corretivos, a importãncia de 600 milhões de dólares. Isto mostra que
a dependência eX!tema, no que diz respeito a esse insumo agrícola básico, ainda
é extremamente onerosa para o Pais.
·
Vejamos, ainda que sumariamente, como se comportaram, nos últimos três
anos, para os quais temo.s dados dJsponh·eis, a produção e o consumo aparente
de fertmzantes:
Para. o item fertUizantes nitrogenados, tivemos· o seguinte quadro:
Quantidade Bruta (Ton.)

Consumo aparente
lmport. + Produçü

1970

19'71

Importação
Produção

868.342
42.462

656.. 691
159.704

TOTAL

910.804

816.396

19'72
907.507
196.397

.

1.1(}3. 904

Para o item fertilizantes fosfatados, a situação de dependência não é multo
diferente, embora já seja multo mais expressiva a. produção interna:
Quantidade Bruta (Ton.)

Consumo aparente
lmport. + Produção

1970

19'71

Importação
Produção

578.184
743.679

681.243
974.874

1.370.499
1.152.602

1.321.863

1.656.117

2.523.101

TOTAL

1972

O problema no entanto é mais gmve, quando nos referimos aos fertilizantes

potássicos, para os quais não há produção .nacional, tendo Importado o Brasil,

no período considerado, respectivamente:
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Toneladas
517.397
587.185
7'79 .131
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--231Se sintetizarmos os C.ados do período, veremos que a posição brasileira variou
da seguinte forma:
Em 1970, consumimos 2 milhões, 750 mil e 64 toneladas de fertilizantes, dos
quais 1.963.923 toneladas foram !mportad.as, ou seja, importamos cerca de 71%
de nossas necessidades. Em 1971, consumimos 3.059.697 t., das quais 1.925.119 t.
ainda foram importadas. Em 1972, finalmente, consumimos 4.406.136 toneladas,
tendo importado 3.057.137 t., ou seja, cerca de 70% do consumo. Isto mostra
que, a despeito de termos aumentado expressivamente nossa produção interna
no perí-odo considerado, pas.<:ando de 786.141 toneladas em 1970, para 1.348.999 toneladas em 1972, ainda continuamos, em termos relativos, praticamente na mesma
dependência externa, equivalente a 70% do consumo total!
Se.cons!derarmos os dispêndios de divisas, contudo, vamos verificar que, entre

1971 e 1972, praticamente dobramos nossos gastos, ten~o passado de 76 milhões
e 938 mil dólares, para l5f, milhões e 873 mil d.ólares. Entre 1972 e 1974, confir-

madas as estimativas, repito, gastaremQS quatro vezes mais!
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Do montante despendido em 1971, exatamente um terço das divisas gastas
em fel'Ulizantes se destinou a cobrir nossa deficiência de fertilizantes potá.ssicos, notadamente cloreto de potássio. Isto coloca, a meu ver, em posição de notória preeminência o problema das reservas brasileiras de potãS.sio e outros minerais não-metálicos, tanto mais quando se sabe da importância desses recursos
para manter. a eficiência d.e nossa produçã.:J agrícola. Ainda recentemente, a
edição do jornal O Estado de S. Paulo, de 12 do mês em curso, chamava a
atenção para o fato de qne o Dir·etor do Centro Nacional de Investigações do
Café, da Colômbia, participando do n Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafee!ras, em Poços de Caldas, propôs a importação do potássio brasileiro, para
equilibrar a produção d.e fertilizantes daquele País, baseado ·em compostos de
uréia e fósforo,
·
A importação brasileira de gás bOliviano solucionará, em termos praticamente defm!tivos, o problema dos fertilizantes nitrogenados. Mas, a:s perspectivas de nos tornarmos auto-suficientes em fertdlizantes potá.sslcos é ainda multo
remota. Com efelt·o, diz, textualmente, o citado despacho de O Estado de S. Paulo:
;'A sugestão do técnico colombiano ao Gmrerno Brasileiro é a troca do.
potássio pelo carvão da COlômbia. O me, porém, considera totalmente
inviável a sugestão, pelo menos nos próximos cl:ez anos, pois as jazidas
d·e potássio no Brasil, localizadas principalmente em s~rgipe, .Magoas e
pa:rte do lltora1 noroestino estão ainda praticamente inexploradas. ·De
acordo com os dados do me, somente daqui à 10 anos o Brasil será.
auto-s\t:lclente na produção de fertilizantes."
Se levarmos em conta que nossas reservas de potássio e sal-gema - pelo
menos as de Sergipe - foram descobertas há 10 anos, teTemos leva:do nada
menos de 20 anos para solver um problema que é vital para a economia agrícola
e, conseqüentemente, paira: a pauta das exportações brasileiras.
Atente-se, •ainda, pa;ra o fa:to d1e que, n.a info·rma.ção do repre.~·entante co·
lombiano, se acrescenta que:
"Até o final do ano passado. o Governo Colombiano subsidiava amplamente o abastecimento do adubo, visando a baratear o custo da produção
do ca1é. Mas, este ano, com a elevação dos preços no mercado externo
e a crise do petróleo, o niYel do subsidio está ·baix~mdo paulatinamente
e os fer.tdll2lantes tiveram uma alta de 100 por ·C·snto, con.tr•a o triplo da
majoração ver!rf!cada no Brasil no mesmo periodo."
:Os reflexos d·esta eleva:ção brusca dos preços nos atingem dLretamente no
que respeita à capacidade competitiva no mercado mundial dos produtos allmentic!os. Diminui portanto, a poss~bilidade de se aumenta:r, nos termos ln!•
cLalmente prevls.to.S e necessários, a produtividade agrícola do solo e a: das
culturas de maior uso de corretivos e fertilizantes.

-232.IExatamente para amenizar os efeitos e as cons·eqüências visíveis do aumento
brusco de preços, que parece denunciar uma: contenção dos s·eto·res produtivos,
ou ao menos alteração muito brusca na elasticidade da demanda, o Govoemo
F1ederal vem a.dotando medidas prontas, que têm tido efeito a curto prazo e
sem a:s quais os result!lidos seriam ainda mais danosos. Refiro-me, em es:pecÍal,
à destinação de linhas especificas de crédito determinadas por destaques de
recursos autorizados pelo Banco Central, em condições praticamente inéditas,
isto é, sem juros.
Ju'go, porém, que ao lado das m·edidas de curto prazo, faz-se mister a:dotar,
paralelamente, Iniciativas a médio e longo prazo que, tomando em consideração
a conjuntura inte·macional, a:celerem a exploração comercial .de nossas jazida.s.
Creio, Sr. Presidente, que medida desta ordem estaria entre aquelas providências de reajustamento a que S. Ex.a o Sr. Ministro da Fazenda aqui se referiu,
quando a:bordou as perspectivas ·brasileiras, em face das transformações violentas por que vem passando a economia mundial.
·
·
Tenho a convicção, em razão de todos estes a.rgumentos, que o problema
há de ser levado à superior consideração do conselho de Desenvolvimento Económico, onde o assunto há de merecer de S. IEx.a, o Presidente Ernesrto Geisel,
o equacionamento que o Chefe da Nação tem sabido da:r, sem alardes, e com firmeza, para a solução dos grandes e desaJ!Iadores problemas que lhe têm sido
antepostos. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRJESIIDEN'I1E (Paulo Torres) - Concedo a pala:vra ao nobre Sr.
Senador Leoni Mendonça.
.
O SR. LEONI MENDONÇA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o gás liquefeito
do petróleo é o combustível de maior aceitação doméstica. Teve evolução excepcional nos anos 60 e se transformou na fonte de energia que mais se desenvolveu; .
em 1960, participava: com 1,3% da produção energética, e, oito anos mllils tarde,
chegava a 2,5%.
·
A produção brasileira de gás teve início em 19·54, e, hoj·e, cerca de 2õ
distribuidoras operam no Pais, com pa:l'ques de armazenamento localizados em
pontos estratégicos. O consumo nacional, que el'a: de 2. 225. 042 metros cúbicos
em 1970, passou a 2.383. 709 metros cúbicos •em 1971, prevendo-se incremento
global, no uso doméstico, de 92.6% até 1980.
Sucede que o consumidor adquire o botljão de gás norma'mente com dez
quilos, sem qualquer comprovação de que o produto adquirido apresenta a qua:ntida.de certa. O Instituto Nacional de Pesos e Medidas não cuidou da fis·calização
do engarrafamento do gás liquefeito de petróleo. Por isso, não raro, o consumidor é lesado, porqua:nto o gás lh·e é vendido até aquém do peso.
O projeto de lei, ora apresentado à deUberação do Congresso, objetiva, antes
de tudo, zelar pelos interesses do co·nsumldor. o emprego de a·parelho medidor de
gás tem a dupla vantagem: Informa so·br·e a quantidade exata: do produto
contido no botljão, na hora d::. aquisição, e adverte quanto ao esgot:1mento da
reserva à disposição do consumidor. É da: maior importância, e facll1ta às donasde-casa controlar eficientemente a quamtidade de gás da. botljão em uso.
Diante do exposto apresento à consideração do Senado o seguinte pro~eto
de lei:
PROJETO DE IJEI N.o
, DE :1974
Obriga a. adaptação de aparelho medidor de gás - medigás - nos
botijões de gás liquefeito de petróleo entregues ao consumo.
o Congresso Nacional d·ecreta:
Art. 1.o - É obrigatória a adaptação de aparelho medidor de gás liquefeito
de :petróleo- medigás- nos botijões contendo o produto· entregue oo consumo.
§ 1.o - Os fabricantes de bot!jões tomarão as prov·idências n·ecessárias para
o cumprimento do disposto neste artigo.

-2332. 0 - O Instituto Nacional de Pesos e .Medidas fiscalizará a execução da
presente lei, aplicando sanções aos .infratores.
Art. 2.0 - Esta Lei entra ·em vigor na data de sua publicação .
.Art. 3.0 - Revogam-se as dlSIJosições em contrário. ·
Saia d_as Sessões, - LeoDi Mendonça.
Era o ·que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador Sr. Flávio Brltto.
·
O SR. I:LAVIO BRITTO - Sr. Presidente, srs. Senadores, para todos nós,
Representantes de Estados, a volta a essa Tribuna, das mais altas de quàntas
a. nossa República Federativa mantém aberrtlas pàJr·a os gr.and.es diálogos entre
as 88plrações populares e as ações do Poder Público, é sempre motivo memorável
Acredito que, como eu, os meus Pares desta casa sintam-se orgulhosos e
felizes, em questionar deste "podlum" parlamentar as grandes vertentes da problemática, tanto regional, quanto nacional.
Mais uma vez, Senhor Presidente, Senhores Senadores, empenho-me em
registrar o acerto e a oportunidade do Ministério da Previdência Social ao baixar
a Portaria n. 0 39, de 5 do corrente, aprovando o Plano de Pronta Ação, destinado a tornar os serviços de saúde mais acessíveis, de Imediato, aos seus bene- ,
ficlárlos.
·Esta Portaria abrevia no espaço e no tempo os benefícios e as vantagens
para uma assistência médico-hospitalar aos mu;uárlos da Previdência Social,
dentro de critérios de elevados índices de racionalização, tendo em vista. as
estruturas existentes e as carências asslstencials registradas em detrimento
do contribuinte dos·órgãos previdenciárlos.
·
Efetivamente, não se pode negar que um gigantesco passo foi dado .no
sentido de colocar ao alcance de quase todos os brasileiros a capacidade lns-.
talada, capaz de dar assistência a quem precisa, sem atropelos, sem sacrifícios,
com naturalidade e, naturalmente, com as dificuldades naturais, peculiares de
cada Região, de cada caso Isoladamente.
o que não pode ficar sem registro é a iniciativa do Governo, através do
Ministério da Previdência e Assistência Social, objetlvando dar acesso a todos
aqueles que, uma vez colocados em estado de necessidade; devem ter a assistência; quer medi!tllte organizações públicas ou privadas, quer mediante o atendimento direto de especialistas previamente eredenciados.
A arte de governar tem o seu sucesso tanto mais próximo, quanto maiores.
opções possa oferecer, desde que sejam elas válidas. E dessas, a melhor é a que
mais convém. Isto serve tanto para Governo quanto para governados.
O Plano de Pronta Ação, conforme instruções baixadas pelo MPAS, destina-se a urna larga Intervenção no plano assistencial, com crescentes fat'.!lldades para os associados dos órgãos oficiais da previdência, a qualquer nível.
Pelo Plano recentemente regulamentado pelo Sr. Ministro Nascimento· Sllva,
os associados da Previdência poderão valer-se de um atendimento, dentro dos
melhores · padrões, sem as Inconveniências das longas esperas, das adiadas
consultas e da leveza clínica, que multa vez era Indispensável para fazer face
à demanda.
Agora essas duas portarias mobilizam todas as estruturas existentes, mediante levantamento do Ministério da Previdência e Assistência Social, ·colocando ao alcance dos mutuários - operários de todas as origens é procedências - o que houver cfe mais !tlcançável, em termos dlretos, dentro das conveniências dos assistidos e das entidades que assistem.
Pérrilitam-me os nobres Colegas uma nova digressão, agora num outro sentido, identificando um novo ângulo, com a presença renovadora do poder de
zelar pelo cumprimento da lei, distribuindo, com eqüidade, a quem dela tem
que valer-se, para fazer valer os seus direitos. Quero referir-me aos editais
.§
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mandados publicar pela Comissão de Discriminação de Terras Devolutas· no Estado do Amazonas e Território Federal de Roraima, com prazo de noventa dias
para conhecimento e obediência.
Senhor Presidente, Senhores Senadores: o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, notifica e convoca todos os proprietários, foreiros,
aNendatários, ocupantes, posseiros e quantos se julguem com direito a qualquer
porção de terra, situada nos limites previstos pelo memorial descritivo, das
linhas que definem o perímetro da área a ser discriminada em parte dos Municípios de Mltllaus e Itacoatiara, em conseqüência do Decreto-lei n,o 1.'164,
de 1.o de abril de 1971.
!Esta decisão. Senhores Senadores, é uma resposta pronta e imediata para
quantos possam· ter dúvidas quanto aos elevados objetivos sociais da polltica
do INCRA, que sem alardes, ou objet!vos outros que não sejam os de dar a quem
tem direito, ou possa questioná-lo, o acesso à terra que herdou de seus ante~
passados e que muita vez a prepotência, ou a indigência administrativa permitam sepultar sem maiores esperanças, direito líquido e certo. .
Representando uma região onde o sentimento de propriedade é tão arraigado quanto em qualquer outra parte do Pais, vemos nessa corajosa chamada
geral do INCRA uma ampla oportunidade para que cada qual argúa .o direito
que possa ter sobre tal ou qual porção de terra, apoiado por um órgão isento
e impessoal que abre suas portas para quantos . tenham posaes e direitos a
rec1amar, dando IWiiln, a c.portun!.:lade a que se legitime a poss•e e o u.:o da
·terra, dando tranqüilidade e segurança a quem nem sempre teve os governos
a seu favor, embora todo um l.mpério de leis o garantissem.
Desejo, ao finalizar, Senhor Presidente e Senhores Senadores, levantar bem
alto a minha voz para nela encastoar os agradecimentos dos caboclos de nossa
terra, do homem simples d-as barrancas dos Municlpios de Manaus, ItacoEttiara,
Airão, Silves, dos rios Urubu, Cueiras, Amazonas, Puruquequara, dos Igaraplés
Tarumã>--Açu, Bollvia e olltros. além do rio Negro, que anon!m111mente yão
atender ao chamamento d'o I!NCRA, conrfiantes e seguros de que seu.s direitos são
os da Lei e impostergáveis, pois em nome do espírito de justiça e eqüidade que
preside o atual Governo do Presiden:e Ernesto Geisel.
1!: dessa confiança que necessitamos. 1!: dessa crença nos valores superiores
da nossa ordem jurídica que preciSa o homem simples que compõe a fisionomia social de nossos quadros humanos fora do buliclo das capitais.
Era esse o registro que não podíamos deixar de consignar em nossos trabalhos parlamentares, sem outra preocupação que não seja aquela de retratar
em nossos anais a crônlca do quotidiano de nossa vida politica, agora mais
que nuntca. enriquecida com os depollnentos .e com as esperanças que até nós
chegam, na. pregação democrática que estamos empreendendo nas Cidades e nos
campos do nosso querido Amazonas.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Não há mais oradores inscritos.
Antes de encerrar os trabalhos, esta Presidência convoca Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Discu.ssão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n.o 255, de 1974 (n.o 397/74, na origem, de 26 de agosto de
1974), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha
do Senhor Milton Telles Ribeiro, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
Cooperativa da. Guiana.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 25 minutos,)

161.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 19 de setembro de 1974
(Extraordinária)

PRESIDtl:NCIA DO SR. PAULO TORRES
As 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

.j
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Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio
Brito- José Lindoso- José.Esteves - Cattete Pinheiro- Jarbn·s Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir · Milet José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídio
Nunes - V1rgilio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves
- Dinarte Mariz - Luís de Barros - Jessé Freire - Domício Gondim
- Milton Cabral - Ruy Carnei,ro - João Cleofas - Paulo Guerra · -· W118on Campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônio
Vilela - Augusto Franco - Leandro Maciel - Lourival Bap·rJsta Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Linâenberg
- Eurico Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson
Carneiro - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto Carvalho Pinto - Franco Montoro ~ criando Zancaner - Leoni Mendonça -· Oslres Teixeira - Fernando Corrêa - Itallvio Coelho - Saldanha Derzi- Accloly Filho- Ma.ttos Leão- Otávio Cesário- Celso
Ramos - Lenoir Vargas - Daniel Krieger - Guido Mondin - TMso ·

nutra.

'

O SR, PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 64 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a

Sessão.

O ·.Sr. 1.0 -Secretári'o procederá à leitura do Expediente.
É

lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO SENHOR fRESIDENTE DA RJEJP'O'BLICA

De agradecimento de comunicação referente à escolha de nome indicado para
cargo cujo provimento depende de prévia autorização do Senado Federal:
- N.0 286/74 <n. 0 452/74, na origem), de 18 do corrente, referente à escolha do
'Doutor João Baptista Coodeiro Guerra para exercer o cargo de Ministro do
Supremo Tribunal Fed·eral, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro
Luiz Gallottl,

-236AVISOS
DO SR. MINIS'l1RO CHEFE DO GABINETE CIVIL

DA PRESID:I!JNCFA DA RIEP'OBLICA
- N,0 89-SAP/74, de 18 de setembro, encaminhando ao Senado cópia dos esclarecimentos prestados pelo Ministério do Trabalho sobre o Projeto <le Lei
do senado n.o 11, de 1974, de autom do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que
acrescenta um § 4.0 , n.a. nova redação dada pelo Decreto-Lei n.0 229, de 28 de
fevereiro de 1967, ao att. 457 do Decreto-Lei n.0 5.452,.de 1.0 de mwo de 1943.
- N.0 91-SAP/74, de 18 de setembro, encaminhando ao Senado cópia dos esclail1ecimentos prestados pelo Ministério do Trabalho sobre o Projeto de Lei
do Sena.do n.o 3, de 1974, de a.utorla do sr. Senador Nelson Carneiro, que
altera a proposição estabelecida no art. 132 da COnsolidação das Leis do
Trabalho, reconheCendo ao trabalhador o d~l1ei·to a férias de trinta dias, e
dá outras providências.

PARECERES
PARECER

N.0 437, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 104, de 19'74, que "dispõe sobre a composição do Conselho
Nacioni!J de Desportos".
Relator: Sr. Helvídio Nunes

Propõe o nobre Senador cattete Pinheiro, em justificação fundamentada,
regular, de maneira objetlva, a composição do Conselho Nacional de Desportos,
órgão de deliberação co1etiva incumbido de assessora:r, direta e imediatamente,
o Ministro de Estado da Educação e Cultura na área relativa a.o Desporto
Na.clonal.
Esclarece o Autor da proposição que, atualmente, o OND se compõe de
nove membros, Integrando-o, ainda, o Dlretor do Departamento de· Educação
Física e Desportos, 'Com base no art. 2.0 do Decreto n.0 19.425/45; que· aprovou
·
o seu !Regimento Interno.
Evidencia o projeto de lei em exame que as alterações, ora ·por decreto,
ora por via de decreto-lei, da norma referente à complaslção do Conselho
Nacional de Desportos, modificaram o espirito inicialmente estabelecido no que
respeita ao tempo do mandato, conforme o previsto para outros ór.gãos seme- ·
lhantes, tais como o Conselho Federal de Educação e Conselho Federal de OUItura, como aquele, ó~gã.os de deliberação coletiva incum·bldos do .assessoraniento
direto e Imediato ao Ministro de Estado, nas respectivas. áreas .de atuação.
A justificação do projeto mostra que há, realmente, necessidade de se fixar,
por lei, a pa:rtlelpação no Conselho do Dlretor-Geral do Departamento de Educação Física e Despot'tos, assim como o número de membros que o Integram.
· A matéria não Infringe qualquer disposição da Lei Maior, v·ez que não aumenta o número de membros, não envolve, de qualque,r modo, autorização,
criação ou aumento da despesa públlc~ e nem aborda assunto da competência.
privativa do Presidente da. Repúbldca.
Em verdade, e como bem está dito em sua justificação, o projeto persegue
três objetlvos principais:
1) estabelecer, com relação à duração do mandato dos membros do Conselho
Nacional de Desportos, uma situação igualitária com a dos COnselhos Federais
de Educação e de Cultura;
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3)' fixar, com precisão, o número de seus membros.
No âmbito da competência desta Comissão, o Parecer é pela wamltação do
projeto, uma vez constitucional e jurídico, C!libendo, nos termos regim·entals, o
exame do. mérito à douta comissão. de Educação e Cultura.
Sala das Comissões, 1•1 de setembro de 1974. - Daniel Krieger, Presidente
- HelvídJo Nunes, Relator - Wilson Gonçalves, vencido.- Carlos Lindenberg José Sarney - Italívio Coelho - Heitor Dias, vencido - Gustavo Capanerna ....:.
Mattos Leão.
'PARECER
N.0 438, de 19'74
Da Comissão de Educação e Oultura, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 104, de 1974.
·Relator: ·Sr. João Calmon
O ilustre Senado·r Cattete Pinheiro submete à consideração do Congresso
Nacional Projeto de Lei dispondo sobre a composição do Conselho Nacional de
Desportos, tendo em vista que sucesslv.as alterações nas normas que presidem
à constituição do referido Colegia.do, desvirtuaram a orientação traçada no Decreto-Lei n.o 3.199, de 14 de abril de 1941, que o instituiu.
Conforme ressalta o Autor do Projeto em sua justificação, o Decreto-Lei
n.0 3.199, de 1941, fixou em 5 (cinco), com mandato de .um amo, o número de
membros do órgão então Cllia.do. Logo a seguir, no entanto, o Deereto n.0 19.425,
de 14 de agosto de 1945, aprovou o Regimento do CND, acrescendo sua composição
de um membro "nato", o Diretor da então Divisão de Educação Física. Essa
composição foi modificada para 7. (sete) e 9 <nove),. respectivamente, pelo De·creto-Lei n.o 9.87·5, de 16 de setembro de 1946, e pelo Decreto n. 0 00.640, de
27 de abril de 1967, tendo sido, outrossim, omLtido, nos três últimos atos mencionados, o p!'lazo do mandato previsto no parágrafo únioo do art. 2.0 do DecretoLei n.o 3.199/41.
A análise da Legislação citada despertou a atenção do nobre Autor da
proposição para. os seguintes fatos:
1.o - Por duaS vezes, um Decreto alterou dispositivos de um"Decreto-Lei:
o de n.o 3 ..199, de 14 de !librll de .1941, pelo Decreto n.O 19.425/45, e o Decreto-Lei
n. 0 9.875, de 16 de setembro de 1946, pelo ·Decreto n.0 60.640/67.
2.0 - O Decreto-Lei n.o 9.875/46, ao estabelecer que todos os membros
do Conselho Nacional de Deeportos deveriam ser designados pelo Presidente
da. Repúbl1ca, dentre pessoas de elevada expressão civlca e que representassem,
em seus várLos aspectos, o movimento desportivo nacional, revogando as disposições em contrário, excluiu da composição do CND o membro ''nato" a que se
referia o Decreto n.o 19.425, de 1945, embora o .nlretor do Departamento de
Educação Física e Desportos continue a. integrá-lo.
3.0 - Os membros do Conselho Nacional de Desportos têm mandato por
tempo Indeterminado, situação essa inteiramente anômala, em face do espirlto
que preside a constituição de órgãos da. mesma natureza, inclusive a dos demais
Conselhos que assessoram, diretamente, o Ministro de Estado nas diferentes
áreas de atuação do Ministério da Educação e Cultura.
Sugere, pois, o Sen!lidor Cattete Pinheiro a reformulação da matéria, com
o propósito de fixar legalmente a composição do Conselho Nacional de Desportos
e a duração dos· mandatos de seus membros, e de dar amparo legal •à prurtlcipação,
nele, do Diretor-Geral do Departamento de Educação Física e Desportos. ·
O projeto mereceu Pat'eceT da. Comissão de Constituição e Justiça. pela
constitucionalidade, jurldicidade e bOa técnica legisLativa.
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Qualquer uma das razões apontadas pelo Autor p~a. justificar, se:!! projeto
seria suficiente pa.r:a recomendar sua. aprovação. Oom mu1to mais razao a medida. proposta faz jus ao. apoio desta Comissão, se três fortes motivos evidenciam
·a necessidade da nova lei.
·
Além da confusão gerada pelas sucessivas modificações introduzidas na
composição do Conselho Nacional de Desportos, sobressai a necessidade de ser
fixada a duração do mand:8ito de seus membros, dando~lhes o mesmo tratamento
dispensado aos 1nte111rantes do Conselho Federal de Educação e do Conselho
Federal de Cultu~:a.
·
.·
Não nos pa.rece admissivel que, somente em relação aos desport.os, a renovação do órgão específico de deliberação .coletlva não se faça segundo normas
previamente estabelecidas. É uma falha da Legislação, da qual provavelmente
não se aperceberam, antes, os administradores, mas que está na hora de ser
corrigida.
Pelas razões expostas, reconhecendo o mérito da matéria o nosso parecer
lhe é favorável.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1974. - Gustavo Ca.panema, Presidente - João Calmon, Rlelator - Benjamin Farah - Helvídlo Nunes - José
Sarney..
PARECER

N.0 439, de 1974
Da Comissão de Relações Exteriores, sobre 10 Projeto de Deereto
Legislativo n.0 18, Ide :1974 (n.o 156-B, de 1974, na origem) que "aprova o
texto da tradução do iProtoeolo de Prorrogação da Convenção sobre o
Comércio do Trigo de 1971, aprovado por ocasião da Conferência de
Governos realizada no Conselho Internacional do Trigo a 22 de fevereiro
de 1974".

Relator: Sr. Lourival Baptista
Com a Mensagem n. 0 333, de 9 de ju'ho de 1974, o Senhor Presidente da
República encaminha 1t0 Congresso Nacional, parà os fins previstos no art. 44,
item I, da Constituição Federal. o texto do Protocolo de Prorrogação da Convenção so•bre o Comércio do Trigo, aprovado por ocasião da conterência de
Governos, realizada no C<~nselho Internacional do Trigo, a . 22 de fevereiro de
1n~

·

:Ra!erida Mensagem é acompanhada. de Exposição de Motivos do Ministro de
Estado das Relações Exteriores, na qual S. E:Jt."' esclarece que a Convenção ora
submetida à apreciação parlamentar constitui, juntamente com a convenção
·~obre. A:,luda Alimentar, o Acordo Internaciona-l do 'I1rigo,
O Brasil, por ser pais Importador de trigo não subscreveu o texto da Convenção sobre Ajuda Alimentar.
'
O Acordo Internacional do Trigo, assinado em Washington a 23 de maa-ço
de 1949, com um prazo de vigência de 4 anos, 'i'em sendo perlodicltlllente atuallzado e pronogado.

_ Os principais objetivos do atO internacional que ora se pretend·e prorrogar
sao:
1 - favorecer a cooperação Internacional no que se refere aos prob:.emas
mundiais de trigo;
2 - promover o desenvolvimento do comércio interna:cional de trigo de
forma o. at()nder ::tos lntere~ses do.s Paises exportadores. e dos. Paises Importadores;
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4 - manter uma organização internacional que permita aos pa!ses-membros negociar, com maior facilidade, disposições referentes ao preço e comerclallza.ção do trigo.
No que diz respeito ao interesse e~terno do Pais, entendemos conveniente que o
Brasll perma.neça como membro do Acordo em pauta:, sobretudo no momento
em que o Mundo atravessa uma das ma:ls sérias crises de escwez de matérlasprimas.
Manter a estabilidade dos preços e o equ!Ubrio entre a produção e o consumo de um produto tão essencial quanto o trigo são objetlvos que certamente
contribuem para a ha·rmonla da.s relações Internacionais.

Caberá à douta Comissão de Agricultura d'esta Casa opinar sobre o mérito
técnico-agrícola do Aljuste sob exame.
Diante do exposto, e tendo em vista a competência regimental desta: Comissão, opinamos pela aprovação do presente. Protocolo, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo e'aborado pela Oâmara dos Deputados.
Sala da:s Comissões, 1·2 de setembro de 1974. - Wilson Gonçalves, VlcePresidente no exercicio da Presidência. - Lourival Baptista, Relator -Leoni
Mendonça ' - Fausto Castelo-Branoo - Fernando Corrêa - Carlos Lindenberg
- João Calmon - Virgilio Távora.
PARIEOER

N,0 440, de 1974

Da Comissão de Agricultura, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n.o 18, de 1914. ·
Relator: Sr. Amaral Peixoto

o proj·eto de decreto leg!.sla.tlvo em exame aprova o texto da tradução do
Protocolo de PrOrrogação da eom·enção sobre o comércio do Trigo de 1971,
aprovado por ocasião da Conferência de Governos real·izada no conselho Internacional do Trigo a 22 de fevereiro de 1974.
2. Seu texto está sendo submetido ao Congresso Nacional, em obediência ao
que dispõe o art. 44, Item I, da Constituição Federal.
3.· o texto do 'Protocolo em referência - Informa o Sr. Ministro de Estado das
Rlelações Exteriores, na sua Exposição de Motivos ao Sr. Presidente da República
- .foi assinado pelo Emba:lxador do Brasil em Washington, em 22 de abril de
W74, no Departamento de Estado Norte-americano, local Indicado para isso.
Mm~ "devido a:o curto periodo de tempo destinado ao depósito do Instrumento
de ratificação pelos Paises signatários, foi requerido a:o conselho Internacional
do Trigo, através da Embaixada do Brasil em Londres, prorrogação do prazo
para. o depósito até, pelo menos, 31 de dezembro do a.no em curso, tendo .sido,
todavia., depositada: a 24 de maio último, declaração brasileira de aplicação
provisória.".
4. O presente protocolo, tratando da. simples prorrogação da. convenção sobre

o Comércio de Trigo, de 1·971, com uma declaração de lnoperâncla de algumas

disposições da. Convenção Cart. 2.0 ), a&slnala., apenas, a continuidade de uma
antiga e conhecida posição bra.sllelra, face à.s diferentes questões de comercialização mundial do trigo, li: pacifica., em nosso entender, a conveniência da orientação bra:sllelra, face a tal assunto, não havendo, no caso, aspectos novos a.
considerar.
5. Todos os esforços, como se sabe, vêm sendo feitos, na. área competente do'
Exeoutlvo, para elevar a p.rodução brasileira d,e ,trigo, Mar.chnmos, s.em dúvida, o.
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Mas, enquanto a ela não chegamos, está na linha bem evidente do interesse
nacional manter a nossa presença na vigente Convenção sobre o Comércio do
Trigo.
6.· Opinamos pois, tendo em ~:lsta: o exposto, pe·a aprovação do Decreto Legislativo n.0 18 de 1974 (Projeto de Decreto Legislativo n.o 1•56-B, ·de 1974, na
Câmara) que aprova o texto da tradução do Protocolo de Prorrogação da Convenção sobre o comércio do Trigo, de 1971.
Sala das comissões, 19 de s•etembro de 1974. - Octávio Cesário, Presidente
eventual - Amaral Peixoto, Re:ator - Tarso Dutra - Antônio· Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

O Expecllente lido vai à publicação.

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

lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 117, de 1974

Obriga a. adaptação de aparelho medidor .de gás - medigás botijões de gás liquefeito de petróleo entregues ao consumo.
O Congresso Nacional decreta::

nos

Art. 1.0 - :S: obrigatória a adaptação de aparelho medidor de gás'Hquefeito·
de petró'eo- medlgás - nos botljões contendo o produto entregue ao consumo.
§ 1.0 - Os fabricantes de botij ôe.s ·toma.rã·o as p:mvidências nece.liSár!as pava
o cumpl'!mento do disposto. neste ~lgo.
§ 2.0 O Instituto N~teional de Pesos e Medidas fiscalizará a execução
da presente lei, aplicando sanções aos infratores.
Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigcr na data d-e sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O gás liquefeito de petróleo é o combustível de maior aceitação doméstica.
Teve evolução excepcional nos anos sessenta e se transformou na. fonte de
energia que mais se desenvolveu: em 1960, participava com 1,3% da produção
energética e, oito anos mais tarde. chegava a 2,5%.
· · A produção brasileira de gás teve Início em 19•54 e, hoje, c·erca de 25 dlstri~
buidores operam no País. com parques de a:rmazenamento locallzad:os em pontos
estratégicos. O consumo nacional, que era de .2, 22•5. 042 metros cúbicos, em 1970,
passou a 2. 3·83. 709 metros cúbicos, em 1971, prevendo-se incremento global, no
liSO domést!oo de 92,6% até 1980.
Sucede que o consumidor adquire o botijão .de gás, normalmente com dez
quilos, sem qualquer comprovação d•e que o produto aiCiquirldo apresenta a quantidltde certa. O Instituto Nacional de Pesos e Medid-as não cuidou da fiscalização do engarrafamento do gás liquefeito de petróleo. Por Isso não raro, o consumidor é lesado, porquanto o gás é vendido até aquém do peso.
O projeto de lei ora apres•enta;clJo à deliberação do Congresso, objeti~·a.,
antes de tud·o, zelar pelos interesses do consumidor. O emprego d-e aparelho
medidor d·e gás tem a dupla vant~tgem: informa sobre ·a quantidade exata do
mento contido no botl~ão, na hora da. aquisição, e adverte qua:nto ao esgotamento da. reserva à disposição do consumidor. É da maior importância e facillta às
donas-de-casa controlar eficientemente a qua:ntida•de de gás do botl,jão em uso.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1974. - Leoni Mendonça.
rAs Cornlssões de Constltulçcio e J1tstiça e de Economia.)
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·
0
O Sr. 1. -Secretário procederá. ·à ·leitura de .Oficio que se encontra sobre a
mesa.
li: lido o seguinte
OFíCIO
GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR
B118Sília, 19 de setembro de 1974.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a vossa Excelência que a Delegação do Senado
Federal à 61.a. Conferência Interparlamentar, a realizar-se em Tóquio, J'apão,
,
.em outubro .próximo futuro, ticou assim con.stituida:
· Senador Heitor Dias, chefe da Delegação
Senador Benjamim Farah
Senador José Llndoso
Senador José Sarney · .
Senad.or Nelson Carneiro
Senador Vasconcelos Torres
Senador Virgilio· Távora
Senador Saldanha Derzl
. . Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência meus protestos
de. alta estima e eon.sideração.- Heitor Dias, Secretário.
o SR, PRESIDENTE (Paulo Torres) - Com referência ao expediente que
acaba de ser lido, esta Presidência designa, por indicação do Grupo Braslieiro
da União Interparlamentar, os Srs. Senadores Heitor Dias, Benjamim Farah,
José Lindoso; José·Sarney; Nelson Carneiro, Vasconcelos Torres, Virgillo Távora
e Saldanha Derzl para comparecerem à 61.a. Conferência Interparfamentar, a
realizar-se em Tóquio, Japão, no próximo mês de outubro.
Sobre a mesa, Comunicação que será lida pelo Sr. 1.0 -Secretário.
li: lida a seguinte
,,_.

COMUNICAÇAO
Brasilla, 19 de setembro de 197f.
Senhor Presidente:.
Comunico a· .vossa Excelência que estarei ausente do Pais a partir .do dia 27
do corrente, integrando a Delegação Parlamentar Brasileira, que Irá ao Japão.
Informo que durante toda a minha longa vida de Congressista, esta é a
primeira vez que fui designado pela União Interparlamentar para realizar uma
viagem ao exterior.
Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar os meus protestos de alta
estima e distinta con.sideração.
Atenciosamente. - Vasconcelos Torres.
O S·R. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A Mesa fica ciente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
'

I!!

· Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Men.sagem n.o 255, de 1974 (n.0 397/74, na origem), de
26 de agosto de 1974 pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha do Senhor Milton Telles Ribeiro, Ministro de
Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República Cooperativa da Guiana.
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do Regimento Interno, deve ser apreciada em Sessão Secreta.
. · Sollcito ao Srs. Funcionários as providências necessárias, a fim de ser mantido o preceito reglmen tal.
· .

o

(A sessão torna-se Secreta às 18 horas e .43 mtnutos e volta a ser
Públtca às 18 horas e 47 mtnutos.)
SR. PRESIDENTE (iPaulo Torres) · - Está reaberta a Sessão.

Nada mais havendo que .tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a
· · · · ·
··
Ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
1

'

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 73, de 1974
(n.o 2.026-B/74, na Casa de origem), que retitlca, sem ônus, a Lei n.o 5.964, de
10 de dezembro de 1973, que estim·a a Receita· e fixa. a Despesa da Umão para
o exercicio financeiro de 1974, tendo
·
·
· ·
PARECERES, sob n.0 s 429 e 430, de 1974, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; ·
- de Finanças, favorável, com as Emendas n.0 s 1 e 2-0F, que oferece.
2

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara. n.o 108, de 1974
(n.o 2.009-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRepública, que dispõe-sobre os ·ex-integrantes da extinta Policia Militar do antigo
Território do Acre, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n. 08 424 e 425, de 1974,das Comissões:
- de Serviço Público Civil;
3

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 57, de 1972,
de autoria do Senhor Senador Franco. Montoro, que fixa em seis horas o perlodo
de trabalho diário dos operadores em eletricidade, e dá outras providências,
. .· ·.
·
tendo · .
PARECERES, sob n.os 132 e 133, de 1974, das ComiSSões:
· ~ de Constituição e Justiça, pela constitucionalldade e juridlcidade; e
- de Legislação Social, favorável.
Está encerrada
a Sessão.
. .
.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 50 mtnutos.)

162.8 Sessão da 4.8 Sessão .Legislativa da 7.8 Legislatura,

em 20 de setembro de 1974
PRESID2NCIA DO SR. RUY. SANTOS

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Geraldo Me~uita - Flávio Brltto -·José Llndoso ,...... José :&lteve.s
- Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodoml:r Milet - José Samey - Fausto Oa.Sibelo-Bl'aru:o
- Petrônio Portella - Helvidio Nunes ..... Virgílio Távora - Waldemar
Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luis de Barros Jessé Freire - Domicio ·aondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro João Cleofas - WUson Campos - Arnon de. Mello - Luiz Cavalcante
- Augusto Franco - Leandro Maciel - Lourlval Baptista - Antônio
Fernandes- Heitor Dias- Rley' Santos- Carlos Lindenberg- Eurico
Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Danton Joblm - Nelson Carneiro
-\Gustavo Capanema -José Augusto - Carvalho Pinto - Franco Montoro - Orlando Zancaner - Leoni Mend!onça. - Osire,s Teixeira - Pernando Corrêa - Italivio Coelho - Saldanha Derzi ·- Accioly Filho Otávio Cesário - Celso Ramos - Lenoir Vargas - Daniel Krleger Guido Mondin ~ Tarso Dutra. ·
O SR. PRIESIDENTE (Ruy Santos) - A lista de presença acusa o comparecimento de 58 Srs. Senadores. :Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1.0-Secretário.
lil lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 207, DE 1974.

I
i

Considerando que o 1.0 Plano Nacional .de Desenvolvimento estimou a renda
per caplta do Pais, em 1974, em aproximadamente 500 dólares;
Considerando que o Projeto de Lei n.o 7, de 1974, que dispõe sobre o Ségundo
Plano Nacional de Desenvolvimento, para o período de 1975 a 1979, atribui ao
Pais um produto per capitada ordem de 748 dólares em 1974, projetando-o para
1.044 dólares em 1979, valores estes obtidos a partir de "novas reetimativas da
Fundação Getúlio Vargas".
Requeremos, com fundamento no art. 30, letra d da Constituição, e na forma
do art. 240 do Regimento do Senado, sejam solicitadas à Secretaria de Planejamento da Presidência da República as seguintes informações:
1. A que atribuir o aumento da renda .per capita de 500 dólares aproxima<lamente, indicado no Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, para 748 dólares, relativamente ao mesmo ano, segundo estima o Segundo Plano que acaba
de ser remetido ao Congresso?
2. · Qua:l a alteração de me,todo,logia adotada: para: a nov'a revisão das Contas
Nacionais, que elevou o valor da renda per caplta, para um mesmo ano, em a:proximadamente 50%?
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e Social - lPEA - e pela Organização das Nações Unidas - ONU - e em que
discrepam, de modo a apresentarem resultados de rendas diversas?
4 As novas reestimativas da Fundação Getúlio Vargas, mencionadas na página
ti do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, submetidas à. apreciação
do Congresso Nacional são as mesmas citadas na página 16 pelo Primeiro Plano
Nacional de Decsenvolvimento mas não utilizadas?
·
·
5. Qual a metodologia e as conclusões a que chegou a Fundação Getúlio Vargas
nas novas reestimativas das Contas Nacionais (feitas com base nos resultados
do Censo de 1970), conforme se declara: na; página; 11 da mensagem referente ao
2.0 PND?
Sala das Sessões, 20 de setembro de 1974. - Senador Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE. (Ruy Santos) - Serão so:Ucitadas as info.rmações requeridas.
·
·SObre a mesa, requerimento que vai ser 'lido pelo 1.0 -Secretário.
li: lido o seguinte:
. REQUERlMENTO
N.0 208, DE '19'74
· ·Requeremos, ·com base no disposto nos artigos 244 e 242 ·do Regimento Interno e nas tradições. da Casa, sejam prestadas as seguintes homenagens pelo
·falecimento do Deputado Victor Issler, do Estado do Rio Grande do Sul:
· a) inserção em Ata de voto de profundo pesar;
bl apresentação de condolências à. familia e ao Estado; e
c) levantamento da sessão.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 1974. - Benjamim Farah - Franco Mon·
toro - Guido Mondin.
o SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Em votação o requerimento.
o SR. FRANCO MONTORO (São Paulo) - Peço a palavra, Sr. Presidente,
para encaminhar a votação.
.
. .
. .

o SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montoro.
.
O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo) - Para encaminhar a votação. Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Deputado Victor Issler, falecido nesta maprugada, foi um homem ,que se
destacou na vida pública brasileira. Foi Deputado federal por cinco legislaturas, honr.ando a Banca1à.a do Rio Grande do Sul. Agricwto·r e indrustrf.a;l, exerceu,
na vida pública brasileira, funções da maior importânda, .oomo os cargos de
Secretário da Fazenda, no Rio Grande do Sul, de Diretor da Carteira· de Crédito
Geral do Banco do Brasil, tendo sido membro da Junta Deliberativa do Instituto
Nacional do Mate e do Instituto Nacional do Pinho. Foi membro e Vice-Presidente da Comissão de Orçamento, das Comissões de Agricultura e .Politica Rural
·.e d·e Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados. Desempenhou
várias missões de representação do Brasil no exterior. Foi Embaixador em missão
especial à posse do Presidente da República Argentina em 1958. Notabilizou-se,
também, por sua ativldade como escritor e jornalista. Publicou, entre outros, os
seguintes trabalhos: Estrada do Trigo, Passo Fundo e Rio Grande do Sul. Membro
do antigo Partido Trabalhista Brasileiro e, posteriormente. membro-fundador do
Movimento Democrático Brasileiro, exerceu as funções de Presidente do iDiretório Regional do MDB no seu Estado. Foi um homem simples, dedicado ao tra.balho, que deu à vida pública todo o empenho da sua atividade, da sua Inteli.. ..
gência.
·

- 2'45· !Neste ·momento, como ex-companheiro do ilustre :falecido; em nome da.
Bancada do Movimento Democrático Brasileiro; venho apresentar ao Senado da.
República a noticia do infausto falecimento, solicitando que sejam prestadas,
como é de justiça, àquele que foi representante do povo brasileiro, as home~agens de saudade,. como decorrência de sua morte .. Pedimos, também, se oficie
a. famiUa do extinto, e de acordo com. a tradição da Casa, o nosso pesar· por esse
falec!mento, por se trata~ de um Parlamentar que estava. no exercício das suas
:funçoes nesta legisla.tu~a. oomo Deputado fedel'al e, pol'ta.nto, membro do Congresso Nacional, e que seja feito o levantamento da presente sessão.
Estas a;s homenagens que, tenho.ceTteza, lntel'pretarão o pensament·o doe todo
o Senado e de todo o Congresso Nacional. . ·
·
Era o que tlnha.a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Ruy ·Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Guida Mondin, para encaminhar a votação.
·
.
·
·
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O SR. GUIDO MONDIN - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no encaminhamento da. votação, falarei em nome da Aliança Renovadora Nacional.
:
Hoje, pela manhã, foi com surpresa que tomél conhecimento da morte de
meu velho amigo Victor Issler. De hã muitos anos, Sr. Presidente, v~nha a nossa
amizade, e no rol das atlvldades por ele exercidas - particularmente atlvidades
públicas, que foram citadas pelo nobre Senador Franco Montoro - prefiro
lembrar. aquela em que esteve à. .frente do Instituto Nacional do Mate, onde
se portou com muito conhecimento.
Ainda na semana passada, tive oportunidade de com ele conversar, nà
Câmara dos Deputados. Todos que o conheceram, sabiam-no um· temperamento
tranqüUo. Entretanto, essa tranqü1!1dade como que ocultava a atividade intensa, sempre .exercida pelo ilustre desaparecido.
·
Tomei conhecimento hã pouco de que seu corpo seria sepultado no Rio de
Janeiro. Outra notícia é que o translado seria para Porto Alegre, onde, pelo
menos ultimamente, ele residia e, se assim acontecer, tendo eu de seguir para
a: Capita:l do Rio Grande, estarei representando o Senado Federal no seu sepultamento.
Quero, de qualquer forma, Sr. Presidente, lamentar esse desaparecimento
tão inesperado. Tive oportunidade, numa longa campanha eleitoral, de atuar
juntamente com Victor Issler e conhecer o modo como desenvolvia a sua política
pessoal dentro do Partido, particularmente no antigo Partido Trabalhista Brasileiro.
O Senado da República, dentro das suas normas, vai suspender os seus
trabalhos .e atender àquilo que lhe foi solicitado no requerimento assinado pelo
nobre Senador Benjamim Farah e outros Srs. Senadores, e assim serâ. Então,
sua família tomará conhecimento, e o Estado do Rio Grande do Sul também,
deste comportamento do Senado Federal em relação ao Parlamentar desaparecido. Resta-nos, pois, lamentar essa morte e, com estas palavras de saudade,
!registrar 'a passa:gem desse homem que, dentro de normas multo pessoais,
soube, durante longos anos, representar condignamente o Rio Grande do Sul
no Congresso Nacional. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Esta Presidência se associa às homenagens prestadas à memória de Victor
Issler. Victor Issler foi um atuante Parlamentar em várias legislaturas. Era um
homem cordial, era homem afável. Era, diziam os que militavam no mesmo
Partido em que ele, um grande articulador político. Era um homem da conversa
e um homem que la até tarde da noite nos acertos politicas.

-:. 246De acordo com deliberação do Plenário, irei levantar a Sessão, designando
para a Sessão de segunda-feira dia 23 do corrente, a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 73, de 1974
(n.o 2.026-B/74, na Casa de origem), que retifica, .sem ônus a Lei n.o 5.964, de
lO de dezembro de 1973, que estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1974, tendo
·
PAIREOERiES, sob n.os 429 e 430, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade: e jurid!cidade;
I
- de Finanças, favorável, com as Emendas n.Os 1 .e 2'-oC!F, que oferece.
Dil!cussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 108, de 1974
(n.o 2.009-B/74, na Casa áe origem), de !n!c!ativa do Sr. Presidente da República, que dil!põe sobre os ex-integrantes da· extinta Policia Mil!tar do antigo
Território do Acre e dá outras providências, tendo
PABEOEREs FAVORAVEIS, sob n.08 424 e 425, de 1974, das Comil!sões:
- de lServlço !Público Civil; e
- de Finanças.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sen.ado n.o 57, de 1972,
de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que fixa em seis horas o período de
trabalho diário dos operadores em eletric!dade; e dá outras providências, tendo
P.Ml.IElOERiES, sob n. 0s 132 e 133, de 1974, das Comil!sões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e. jurid!c!dade; e
- de :Legislação Social, favorável.
Está. encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 14 horas e 55 minutos.)

· 163.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a LegisÍa~a,
em 23 de setembro de 1974
.PRESID:tNCIA DO SR. PAULO TORRES

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes·~s Srs. Senadores:
José Guiomard- G~aldo Mesqwo~,;~. -·Flávio Brlttc>- José Lindoso
- José Esteves ...:.... Cattete Pinheiro·- Renato Frànco ·- Alexandre
·Costa - Clodomir Mllet -· Fausto Castelo~Branco """" Petrônio Portella
- Helvidio Nunes - Virgillo Távora - Wilson Gonçalves - Luis de
Barros - Jessé Freire - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante -. Lourival
Baptista - Antônio Fernandes --" Heitor Dias -' Ruy Santos·- Carlos
Lindenberg ·- Paulo Torres - Benjamim Farah - Gustavo Capanema
--' José Augusto - Leoni Mendonça - 'Osires Teixeira -. Fernando
Corrêa - Otávio Cesário - Celso Ramos - Lenoir Vargas.
· . O SR. PRESJDENTE (Paulo Torres) - A · lista de presença acusa o comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a· Sessão.
.
. O Si'. 1.0-Secretârio vai proceder a leitura: do Expeóimte.
1!: lldo o seguinte
,:•

.. EXPED:Q!:NTE
MENSAGEM

li
I

I
I

!

I

DO SENHOR PRESIDENII'E DA REPtl'BLICA
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
- N.0 287/74 (n.o 454/74, na Casa de origem), de 19 de setembro, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n. 0 76, de 1974 (n.0 1.950-B/.74, na Casa de origem),
que autoriza a Universidade Fooeral de Santa Catarina a do~~~r .ac> Govemo
·do Estado de Santa Catarina terreno que especifica. <Projeto. que se transformou na Lei n.o 6.106, de 19 de setembro de 1974).
. . .. .._ ..,
PARECERES..

'

PARECER N.0 . 441, DE 1974

"I'

Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Oficio · S/15/74 Of. GP
n.0 252174, na origem), do Sr. Presidente do '.llribunitl de Contas do
Distrito Federal, encaminhando Representação ao Senado Federal sobre
irregularidades e abusos praticados pela empresa pública Sociedade de
Habitações de Interesse Social Ltda., sms, ao realizar permuta de terrenos de seu patrlmônlo imobiliário por apartamentos de propriedade da
ENCOL S.A., Engenharia, Comércio e Indústria.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
Vem a esta Comissão o Oficio n.0 9/15/74 (Of. GP n. 0 252/74, na origem),
do Tribunal de Contas do Dis1lrito Federal, datado de 6 de maio em curso, que
tem o seguinte teor:
"Senhor Presidente do Senado Federal: Cumprindo decisão ·deste Tribunal, piL'oferida, por unanimidade, em sessão de 2 do conrente, venho
com fundrumento no art. 35, § 5. 0 , da Lei n. 0 5.538, de 22 de novembro
de. 1968, ·representar a essa augusta casa sobre irregularidades e abusos
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-248praticados pela empresa pública Sociedade de Habitações de Intell'esse Social Ltda. - SHIS, ao realizar permuta de terrenos de seu patrl.mônio
imobiliário por apartamentos de pll'Opriedade da ENCOL S.A. - Engenharia, Comércio e Indústria, a fim de destlnâ-los a pessoas vinculadas à
administração local.
2. Tais irregularidades e abuSIOs foram objeto de cuidadosa apreciação e
ranâlise no Processo n.0 858173 - STC, iniciado em conseqüêlJJcia de representação do Ministério Público junto a esta Corte. Desse processo envio
a Vossa Excelênda as peças mais elucidativas que são:
a) representação Inicial e parece1r dO Mlnistéi'l.o PúbÚco;
b) relatório do Conselheiro Jesus da. Paixão Reis;
c) decisão desta Corte.
3. Outras peças que sejam j.ulgadas úteis ao completo conhecimento da
matéria ser-lhe-ão remetidas por este '!1ribunal, se assim desejar Vossa
Excelência.
4. Como verâ Vossa Excelência, entende este Tribunal que,· a par das
medidas corretiVlaS, de controle politico, a cargo dessa .alta Câmara., outras
se Impõem, de carâter legislativo, pwra preservação e rboa gestão dos bens
públicos vinculados ao patrimônio das entidades da administração indireta
do Distrito Federal, Ol'a a;o deslllbrigo de adequada. tutela legal.
Reitero a Vossa. Excelência, nesta opol1tun~da.de, as eJQPressões do· meu
mais alto apreço e consideração. a) Cyro Versiani dos Anjos, Presidente."
A decisão do Tribunal de Contas do DF, a que se refere a representáção em·
exame, foi tomada na 1.305.a Sessão Ordinâria daquela Corte, e estâ assim
redigida:
·
"Processo n.o 858/73-8'11C.
O Tribunal, de acordo com o voto do reLator e acolhendo, por unanimidade,
as conclusões do parecer da. sua Procuradoria, considerou ilegal e lesiva
ao patrimônio da. Sociedade de Habitações de Interesse SOctal Ltda.. a
permuta feita e, em conseqüência, decidiu adotar as seguintes providências:
I - Representllir ao Senado Federal sobre o assunto, com fÜndaniento no
azt. 35, § 5.0, da Lei n.0 5.538, de 22 de novembro. de .'1968, enca.l'iecendo
a urgen·te necessidade de medidas legislativas, que visem à boa· gestão
dos Imóveis que Integram o patrimômo das empresas da AdministraÇão
Indireta. do Distrito Federal, impedindo seja eles desviados de sua finalidades.
·
·
. .
· ·
II - Determinlllr inspeção nas entidades da administração descentrállza.da, pa.ra o completo levantamento das alienações de projeções e lotes
comerciais ou industriais a particulares, sem licitação.
m "-- Mandar juntar cópia do pad'ece~ do Ministério Público e da
decisão do Tribunal ao :processo de prestação de contas da SHIS, assim
o ·receba esta. Corte, plllra. conveniente ponderação dos fatos.
IV -Comunicar ao Ex.mo Senhor Govemador do Distrito Flederal (axrt. 35
§ 5.0 , Lei n. 0 5.538/68) as deliberações tomadas, para. que Sua !Excelência:
se assim entender, possa. promover a decla.ração judicial de nulidade
da permuta, ·bem como as medidas cabíveis para a repressão penal de
eventuais culpados.
Sala das Sessões, 2 de maio ·de 1974. - a) Cyro Versiani dos Anjos,
Presidente."
'
O Relatório do Conselheiro Jesus da. Paixão Reis l:nfonna que "o Tribunal,.
em sessão de 31 de julho de 1973, acolheu a representação do. Ministério Público
e determinou as diligências requeridas". E assinala:
"Requereu o Mini.stério Público, antes de .se pronuncLar em definitivo
sobre o assunto, se requisitasse ao. Ex,mo Sr. Governador uma cópia da
'

-249'explicação prestada por esta autoridade à Câmara dos Deputados ...
Reputando insatisfatórios os elementos existentes nos a,utos, realizou o
.douto pa;reeerj.stl!o diligências pessoais, em cartórios de Brasilia, apresentando, numa peçá. de 48 pâginas, os resultadOs de seus lBibores."
Analisa o ConselheiTo-iRelator a "Gestão dos bens patrimoniais da sms",
"a transação com a EN'COL", "o valor das projeções pei'ffiutadas", "a distribuição
dos apartamentos permutados", "a Lesão ·patrimonial de entidades públicas",
a "operação da recompra", "as sa.natória..s da nulidade", "os imóveis pel'tinentes
910 fundo de comércio", "novo contrato social", "os órgãos juridicos da administração", e o· que denomina de "questões remanescentes". Quanto a. este der..radeiro item, a.f!nn.a:
"Depois de numerosas ra-tificações, autoriza-ções, homologações e convalidações existentes ·nos autos, subsistem, a meu ver, os seguintes defeitos: a) subvalia.ção das projeções dadaS em troca pela SHIS; b) omissão.
da concorrência; c) desvio de finalidade."
Cada um dos "defeitos" é estudado pelo Conselheiro-R.elator, que considera.
"elementos que ainda depõem contra a lisuTa da operação: 1) ·,a; revenda de
projeções feitas pela ENCOL, pessoa jurídica de fins eminentemente especulati~
vos, à sms, pelos preços originá.rl.os, isto é, por preços infenores aos correntes
no mercado 1mobillârio, . e com diminuição de seu potencial competitivo, no
ramo que eJGplora; 2) Bl corrida às escrituras dos adquh1entes contemplados,
ilmedia.tamente à permuta SiiiiS-ENICOL, pois num só dia; - 10-4-73 - foram
passadas, no mesmo ca.rtório, 53 escrituras; 3) a devolução dos apartamentos
de luxo, assim que •a imprensa denunciou a aquisição deLes como lrregula.r, ato
que equivale a uma. confissão tácita; 4) a entm.da - no caso d:enOmina.da pou-.
pança, com que cada compra:dor deveria contribui'!' - foi parcelada em 40 prestações, isto é, foi dispensada".
Depois de mostrar que o desvio de finalidBide.é, de acordo com a Lei n.O 4. 717,
de 29 de junho de 1965, motivo de nulidade dos atos praticados; o ConselhelroRe~ator formulou os quatro pontos que o Plenârio aprovou, na sessão dD ·dia
2 do corrente.
A representação em exame é fundamentada no art. 35, § 5. 0 , da. Lei n.0 5.538,
·
de 22 de novembro de 1968, que estabelece:
"Art. 35 -

......................................•..................... ,

§ s.o - o Tribunal comunlca.râ às .autoridades competentes o resultado
dos estudos e inspeções que rea:l!zBir, represenlta.ndo ao GovernadQl'
do Distrito Federal e ao Senado Federal sobre irregularidades· e a:b'ilsos
que verificar."
·
·
·
·

Como se verifica, o TCDF entende que houve irregularidades e abusos na
permuta de :terrenos do p!lltrimônlo imobiliário da sms, por apartamentos de .
propriedade da. ENCOL S.A. - Engenharia, Comércio e Indústria. E fala. em
medidas corretivas, de controle politico ,a CBif,go do Senado· Federal, ao mes!,llo
tempo em que comunica "ao Governador do Distrito Fede~;al as dellberaçoes
tomadas para que S. Ex.a., se assim entender, promova. a: decla.ração judicial de
nulidade da pe!l1lluta, ·bem como as medidas cabíveis para a. repressão penal
de eventuais culpados".
Palra que fique definidO o que significam medidas corre.tivas e de controle
político, a cargo desta oa.sa. seria.. 'conveniente, antes de examinar o mérito,
ouvir a douta Comissão de Constituição e Justiça.
Diante do e~osto, opinamos no sentido de que seja ouvida. a Comissão de
Constituição e Justiça, ,em carâter prellmina;r.
Sala das comissões, 22 de maio de 1974. - Carlos Lindenberg, Vice~Pre
sidente, no exereício da Presidência. - Cattete Pinheiro, \Relator - Saldanha
Derzi :- Fernando Corrêa - Otávio Cesário - José Augusto - Ruy Carneiro. ·.
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N.0 442, de 19'74
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Oficio n.0 5·15/74.

Relator: Sr. Accioly Filho
1. o Tribunal de Contas· do Distrito Federal, ao acolher Representação da
Procuradoria-Geral }unto àquela Corte, e de acordo· oom o voto do Relator,
ctecldlu representa.r ao Senado Federal, nos termos do art. 35, § 5.0, da .Lei
n.o 5.538, no sentido de adoção urgente de medldas legislativas, que visem à
"boa gestão dos bens imóveis, que ln.t.egram O· pat·rimônio d·a.s empvesa.s ·da .adml- ·
nistração lndlreta do Distrito Federal, impedindo sejam eles desviados de·· suas
finalidades".
2. '.A questão foi suscitada no processo relativo à aHenação de· terrenos do
pa.trlmônio da Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda. - SHIS. Essa
all:enação foi julgada lesiva aos Interesses da proprietâria, a,té por ter constituído um desvio dos objetlvos da empresa.
.
3 .. A Comissão do Distrito Federal, à qual foi encaminhada a proposição, pedlu
o prévio pronunciamento desta Comissão paTa que se definam as medidas corretivas e de controle politico, de competência do Senado.
4. Não cabe, assim, à Comissão de Con&tl·tulção e Justiça, na espécie, pronunciar-se sobre o mérito das transações efetuadas pela Sociedade de Habitações
de ·Interesse Social Ltda., e que foram Inquinadas de nulidade pelo Tribunal
de ·Contas do Distrito Federa.l. Cuida-se, tão-só, de veri:flc:ar se, em fa-ce . de
hipóteses, como a do caso debatido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal;'
tem o Senado instrumentos para Intervir ou se a legislação em vigor é suficiente
para o resgua.rdo da moralidade administrativa e do património público.
5. Desponta, na Resolução do Tribunal, a preocupação pela defesa dos Imóveis
de -clominlo da União que, transferidos e incorporados ao património de empresas
públicas, sociedades de economia mista ou .fundações do Distrito ·Fedem!, flca:rl:am
libera;dos das exigências e da fiscalização a que estão v!lnculadas quando integram
os bens da União,
Esses. bens, quanto à SHIS, foram incorporados a ela para lntegrallzação
do seu capital, consoante autorização dada pela Lei n. 0 4.545, de ·10 de dezembro
de 1964 Cart. 23).
6. Não cabe a. esta Comissão exam1nar a respons!llbilld,ade de quaisquer servidores, nem se aplica., no caso, a. Lei n.o 1.079, de 10 de abril de 1950, que define
os crimes de resp0Il581bfildade e regula o respectivo :processo.· Só Importa verlflcar a ·existência, ou não, de meios de .def·esa dos bens da Undão · que forem
transferidos a entidades paraestaJtals, quando . objeto de malversação. Se exis·
tente, nada. há a legisla.r; se Inexistente, será. conveniente o Congresso tomar
a iniciativa de projeto que atenda àquele objetivo.
7. Em-bora o Senado tenha a função de Câmara legislativa do Distrito Federal
(a.Tti. 42, V, da Constituição), a sua competência, quanto à fiscalização, não
excede a da finaneei11a e orçamentáiria (a.rt. 42, V, citado). Cabe-lhe, a respe~to
do Distrito Federal, quanto à matéria que não for a flna.nce!.ra. ou orçamentâria,
a mesma. atribuição dada à CâmaJra dos Deputados - a fiscalização dos a.tds
do Poder ·Executivo, inclusive os da administração indllreta (.art. 45), 'ai se compreendendo, sem dúvida, os atos do Governo do Distrito.
A legislação para o DiStrito Federal e a sua fiScalização financeira orça.·
mentária, não transformam o Senado em órgão legislativo exclusivo do Distrito,
retirando da Câmara w1bulções que são comuns a am-bas as Casas. A Oonstl·
tulção não criou .mais um degrau na Federação ao instituir· o Distrito Federal,
somente especializou uma das Casas do Congresso para atender à legislação
pertinente ao Distrito e à fiscalização de sua vida financeira e orçamentâria.
Se ao Senado coubesse a exclusividade na fisc·alização dos atos da administração
do Distrito Federal, então seria incorporado à vida insUt.uclonal do Distrito e
subtrairia do Congresso iNa:c!onal tarelf.a que seria, da U'nlão. A própria fiscaliza-
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ção financeira e orçamentária é atribuída ao Senado, porque deste é a elaboração ~ orçamento e, por isso, mais próprio ca.ber-lhe o a;compan·hamento da
execuça.o respectiva.
Quanto a.o mais, são atos do Poder Executivo, pratica.dos por um delegado
deste, que dessa condição não ultrapassa o Governador do DiStr~to Federal. Ora,
se os atos do Governador do Distrito, e não só deste, mas os de todos os administradores ou servidores do Distrito, são do Poder Executivo da. União, a competência para a sua fiscalização não é exclusiva do Sena.do, mas de ambas
as Casas do Congresso (art. 45, da constituição).
8 •.. Está, pois, bem colocado o problema pelo Tribunal de Contas,. ao solicitar
ao Senado só medidas legi~larUvas relativas a as.Suntos do DiStrito Federal. Essa
solicitação traça bem os l!mites de nosso pronunciam·ento. O mais é tárefa da
administração e do Pode~ Judiciário, inaplicável,· como é, no caso, a Lei· n.0 1.079,,
por não ·ser extensiva a.o Governador e Secretários do Distrito Federal. Nesse
aspecto, isto é, a propósito da possivel respons·abilida.de ·daqueles que exerciam
tais cargos, por ocasião ·dos fatos descritos na Representação do Tribunal de
COntas, nada pode o Senado fazer fundado na Lei n. 0 1.079, dada a. sua inapllcab111da.de. Conviria, é certo, examinar a con\·eniêncla da elaboração de projetô
que estendesse ao Governador e Secretários do Distrito os termos da Lei n.0 L079.
Esta, discipl!na não só os crimes de responsab111dade dos Governadores e Secre..:
tários dos Estados, além do Presidente da República e Ministros de Estado,
como também <IS Ministros do ·Supremo Tribunal e o Procurador-Geral ·.do
Estado, este último em posição similar à do Governador do Distrito, . isto é,·
ocupante de ea.rgo em C<lmissão, ·d•emissívew ed nutum e de liVIle escolha do
Presidente da República. A circunstância, assim, de não ocupar ca.t:.go eletivo,
com mandato por tempo certo, não deve afastar a figura do Governador do
Distrito das hipóteses de aplicação da lei de crime de responsa.b111dade, pois
também, sem mandato e ocupantes de cargos transitórios, são o Procurador Ge-.
ral da República e os Secretários dos Esta.dos.
Essa parece ser a primeira lição a tirar do episódio relatado pelo Tribunal
de Contas. Embora a Lei· n. 0 3. 751, de 13 de abril de 1960, disponha sobre os
crimes de responsa.b111dade do então Prefeito do DiStrito Federal e seus secretários, o pr<lcesso e o julgamento se realizariam por uma junta mista composta.
de desembargadores e vereadores, devendo a acusação ser descretada pela até
hoje inex!lstente Câmara de veread<1res · (ltl"t. 24). ::S:, assim, essa lei atualmente
.
. .
1napl1cáve!.
9. Outro aspecto d.o problema, levantado pelo Tribunal de Contas, a ser abordado, é o da alienação de bens imóveis das entidades paraesta.tais, sobretudo
das sociedades de economia mista.
No cas<1 dessas entidades, o imóvel passa a.o património delas, integraliBando o seu capital quando se trata de sociedade de economia mista.
Enquanto vinculado diretamen:te ao património da União, o bem não pode
ser alienado sem prévia autorização por lei. :1!: o que está na Constituição (art. 43,
n.0 VIl, prevista entre as atribuições do Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, a de dispor sobre os bens do domínio da. União, bem
como. é o que dispõe o art. 67, do CóclJgo Civil, que admite a perda da 1naliena.b111dade dos bens públicos dominiais só nos casos e forma que a lei prescrever.·
O Congresso, em face do dispositivo constitucional e do Código Civi~ reiteradas vezes tem votado projetos autorizando o Poder Executivo a alienar determinados bens do domini<l da União.
Desvinculados da administração direta, esses bens deixam de ser da União
e, por isso, de exigir autorização por lei ou por decreto para sua alienação?
Parece que se há de distinguir ·a ocorrência de duas hipóteses:
a) o 'bem é transferido para entidade da admlnistração indireta, ainda que
sociedade ·de economia mista, para incorporar-se ao patrimônio desba. e para
. ...
sua. venda, eXPloração ou uso determinado; .
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pwtrimón!o ou capital sem destinação previamente fixada.
Nesta segunda hipótese, a !liutor!zação dada para que o Executivo proceda
à incorporação ao património ou capital da entidade, vale já ccimo permissão
para as futuras alienações que a adquirente venha a realizar. Assim, se um,
imóvel é transferido pa~a !ntegrallzar a quota de capital da União num estabelecimento bancário, constituído em sociedade de economia mista, o consentimen1o dado pela lei ou decreto para essa incorporação, antecipa autorização
para qualquer alienação que essa socledad.e faça daquele bem. ·
Já na primeira hipótese, a autorização é condicionada à aplicação do bem
em determinado fim, que pode até ser o de alienações parceladas. A entidade,
em cuJo património se Incorpora o bem, vai realizar objetlvos que são próprios
do Poder Público e que, só pelas facilidades oriundas da descentralização, não
·
são atribuídas a órgão da administração.
Nesse caso, parece que a autorização dada pela lei ou decreto para a Incorporação do bem ao património da entidade só vale para as alienações que esta
fizer, se forem compatíveis com os seus objetlvos e estiverem na pauta de suas
atribuições. Se houver desvio de poder e alguma alienação ocorrer em prejuizo
do patrlmôn!o da entidade, desatendendo sua finalidia.de, e aplicando o bem em
fim estranho àquele pre,isto na lei autorlzador·a da incorporação inicial, então
essa alienação careceria de nova autorização por lei ou decreto, sob pena de
nulidade.
:S:, ao que tudo Indica, o que teria ocorrido no fato relatado pelo Tribun·al
je Contas do Distrito.
10. Embora assim entenda, não é demasia que lei seja elaborada, disciplinadora
elo regime dos bens incorporados não só às entidades descentl'>allzadas do Distrito
Federal, mas da própria União, para prevenir casos como o levantado. pelo
Tribunal de Contas.
Pelo exposto, e tendo em vista que o próprio T·ribunal de Contas já provocou
.as medidas judiciais, de nra•tureza civil e penal, cabíveis quanto ao caso objeto da
Representação (Resolução de 2 de maio de 1974), cabe ao Senado, se assim entender e.sta Comissão ou a do Distrito Federal, tomar a Iniciativa de projetas
de lei que visem a dispor sobre as mMérias ventiladas neste Pareeer.
Sala das COmissões, 4 de setembro de 1974. - Daniel Krieger, Presidente jAccloly Filho, Relator - Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - Carlos Linldenberg - Helvídlo Nunes - Italívio Coelho - Lenoir Vargas.
PARECER

N.0 443, de 1974

•Da Comissão do Distrito Federai, sobre o Ofício S/15174 (Ot. GP
n.0 252/74.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
Em parecer anterior sobre a representação do Egrégio TrLbunal de Contas
do Distrito Federal ao Senado, através do Ofício n.o 252/74, de 6 de maio do ano
corrente, opinamos pela audiência da Comissão de Constil.tuição e Justiça, para
que definidas fossem as medidas corretivas e de controle politico, de competência da Casa.
A douta Comissão de Constituição e Justiça, aprovando parecer do nobre
Senador Accloly Filho, em reunião de 4 do mês em curso, concluiu não ser
"demasia que lei seja elaborada, disciplinadora do regime dos bens incorporados
não só às entidades descentralizadas do Distrito Federal, mas da própria União,
para prevenir casos como o levantado pelo Tribunal de Contas".
Desde 1824 o assunto preocupa o legislador que, em 19'50, aprovou o texto
que se 1.ransformou na Lei n. 0 1.079, sancionada em abril daquele ano, defi-
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de Estado, dos Go\·ernadores e Secretários de Estado, definição essa que se estendeu mais tarde aos Prefeitos Municipais.
· Face ao exposto, considerada a decisão citada da Comissão de Constituição
e Justiça, opinamos pelo acolhimento da representação do Egrégio Tribunal de
Contas do Distrito Federal. E, em conseqüência, para definição das "medidas
corretivas, de controle politico e de caráter legislativo", a cargo do Senado Federal, "para preservação e boa gestão dos bens públicos vinculados ao patrimônio das entidades da administração indireta do Distrito Federal, ora ao desabrigo
de adequada tutela legal", apresentamos projetes de lei definindo os crimes
de responsa:b111dade do Governador e dos Secretários do Governo do Distrito
FecLeral e dispondo sobre a compra e a alienação die bens imóveis do D!JStrito Fe·
deral.
O primeiro prevê o direito à denúncia ao cidadão que resida no Distrito
Federal. Isso para que ela possa ser feita conscientemente, por quem está em
conta.to com os problemas da área.
. . Fixa, ainda, o prazo de responsa:bil1dade por atos praticados no exerciclo do
cargo público. Seria inócua providência legislativa que não pudesse alcançar o
administradior depois que ele se afastasse definitivamente do cargo.
O impedimento do Governador do Distrito Federal, cuja responsab111dade por
crime tenha sido reconhecida, está previsto. O projeto aplica, no que couber,
o que dispõe a Lei n. 0 1.079, de 10 de abril de 19·50. E esta, no art. 77, estabelece que, reconhecida a procedência da acusação, o Governador será. imediatamente suspenso de suas funções. O ·art. 78, do mesmo texto legal, determina
que o Governador "não poderá ser condenado, sendo à perda do cargo, com
inabilitação até cinco anos, para o exercicio de qualquer função pública, sem
··
prejuizo da ação da. justiça. comum".
Submetemos, portanto, aos ilustres pares as seguintes .proposições: .
PROJETO DE iLEli DO SENADO
N.0 '118, DE 1974 - DF
Define os crimes de responsabWdade do Governador e dos Secretários do Governo do Distrito Federal e dá outras providências.
O Congresso Nacion·al decreta·:
Art. 1.0

São crimes de responsabilidade do Governador do Distrito Federal
ou de seus Secretários, quando por eles praticados, os definidos na Lei n.o 1.079,
de lG de. abril de 1950.
Art. 2.o - É facultado a. q'ualquer cidadão, residente em Brasilia. ou nas
cidades-satélites e no pleno gozo dos seus direitos individuais, denunciar o Governador ou Secretário do Governo do Distrito Federal perante o Senado Federal.
Art. 3.0 - A denúncia, recebida pelo Presidente do Senado Federal, será.
encàminhada. à Comissão do Distrito Federal para aplicação, no que couber,
de disposto na. Lei n.0 1. 079/50.
Art. 4,o - O tribunal de julgamento, constituído p·or cinco Senadores integrantes da. Comissão do Distrito Federal e cinco Desembargadores, na forma do
§ s;o do art. 78 da Lei n.0 1.079/50, será. presidido pelo Presidente do Tribunal
de Justiç-a do Distrito Federal.
Art. s.o - o Governador e os Secretários do Governo do Distrito Federal
responderão, até 2 (dois) anos após haverem deixado o ca.r.go, pelos ilicitos e
atos que a lei considere crimes de responsa;bllidade praticados no exercicio da
função pública.
§ 1.o - Aplica~se o disposto neste a·rtigo aos dirigentes de autarqwas e
órgãos. do complexo adminisrtrativo do Distrito Federal.
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competente.
·
0
Art. 6. - A representação do Tribu)lal de Contas do Distrito Federal, fundamentada no art. 3·5, § 5. 0 , da Lei n.0 5.538, de 22· de novembro de 1968, impllcará - depois de aceita pelo Senado Federal, ouvida a ComiSsão do Distrito
Federal no enoomlnhamento do processo, pelo Poder Executivo, ao órgão judiciário competente, para a ação penal clllbivel.
Parágrafo único - A ação prevista neste. artigo obedecerá à norma do Código de Processo Penal, assegurada ampla defesa.
Art. 7.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8.0 -:- Revogam-se as disposições em contrário.
··§

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 119, de 1974-DF
Dispõe sobre a compra e alienação de bens Imóveis dOI Distrlw
Federal.
O.OOngresso Nacional decreta: ·
Art. 1.o _:. A licitação para compra, obras, serviços e oallenação de bens nnóveis do Distrito Federal obedec~rá à norma prevista nos arts. 125 a 144, do Decreto-lei n. 0 200, de. 25 de fevereiro de 1967.
· ·

Art. 2.0 - Para ·completar-se a· alienação . de bens imó~·eis do Distrito Federal, é necessária autorização ·especifica, em decreto do Governador raferendado
por todo o Secretariado.
Parágrafo único - Excluem-se da exigência· deste ar.tigo os atos de· alienação referentes a áreas legalmente transferidas a órgão executor doa politica de
terras do Distrito Federal.
Art. 3.0 - Esta lei entra em vigor na data da sua pul:llicação.
Art. 4,0 - Revogam-se as disposições em contrário.
l1: o parecer.

. Sala. das Comissões, 18 de setembro de 1974. - Ruy Carneiro ·- Vice-Presidente no exercício da Presidência - Cattete Pinheiro,. Relator - Osires Teixeira,
com restrições - Antônio Fernandes - Fernando Corrêa - Carlos Lindenbera:
- Otávio Cesário - Saldanha Derzi - Heitor Dias.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N.0 1.079, DE lO DE ABiRlL DE 1950
Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo
de julgamento.
.
O Presidente da República:

F'ac;io saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
PARTE PRIMEIRA.
Do Senhor Presidente da República e Ministros de Estado
Art. 1.0 - São crimes de responsabilidade os que esta lei especifica.
Art. 2.0 - Os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são passiveis da pena de perda do cargo; com Inabilitação, até cinco :~.nos,
para o exercício de qualquer .função pública, Imposta pelo senado Federal nos
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Ministros do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador Geral da República.
Art, ·s.o ·- A imposição da pena referida no artigo anterior não exclui o
processo e julgamento do acusado por crime comum, na justiça ordinária, nos
termos das leis de processo penal.
Art. 4.0 - São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da Repú.bllca que atentarem contra a Constituição Federal, e, especialmente, contra:
I - a exiStência da União;
II - o liv·re exercido do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos .poderes constitucionais dos Estados;

m- o exercício dos direitos politicas, individuais e sociais;
l1V - a segurança: interna do pais;
. V __,; a probidade na administração;
VI! - a lei orçamentária;
VII - a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos;

vm- o cumprimento d'as decisões judiciárias (Constituição, art. 89).
TíTULO I

.....

CAPi'rnLO I
Dos crimes contra a existência da União

Art. 5.0 -.. São crimes de responsabilidade contra a e:idstência política da
União:
·
...
1 - entreter, direta: ou indiretamente, inteligência com governo estrangeirO,
provocando-o a fazer guerra ou cometer hostilidade contra a República, prometer-lhe assistência ou favor, .ou· dar-lhe qualquer auxilio nos preparatlV'ôs ou
planos de guerra contra a República;
.
2 __: tentar, diretamente e por fatos, submeter a União ou algum dos Estados, ou Territórios a domínio estrangeiro, ou dela separar qualquer Estado
ou::·porção do território nacional;
3 - cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guen-a, ou comprometendo-Lhe a neutralidade;
. 4 - revelar negócios políticos ou mllltares que devam ser mantidos secre·
tos a bem da defesa da segurança externa ou dos interesses da Nação; ·
· 5 - auxiliar por qualquer modo, nação inimiga. a fazer a guerra ou a co.
.
.
meter hostilidade contra a República;
6 __,; celebrar tratados convenções ou ajustes que comprometam a dignidade
da. Nação;
· 7 - violar a imunidade dos embaixadores ou ministros estrangeiros acreditados no pais;
·
8 - declarar a guerra, .salvo os· casos de invasão ou agressão estrangeira,
ou fazer a paz, sem autorização do Congresso Nacional;
9 - não empregar contra o inimigo os meios de defesa de que poderia
dispor;
10 ..,... permitir o Presidente da República, durante as sessões legislativas
e sem autorização do Congresso Nacional, que forças estrangeiras transitem pelo
território do país, ou, por motivo de guerra nele permaneçam temporariamente;
11 - violar tratados legitimamente feitos com nações estrangeiras. .
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Dos crimes contra. o livre exercício dos Poderes Constitucionais
Art. 6.0 - São crimes de responsabilldade contra o llvre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos Esta.dos:
1 - tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a reunião ou tentar impedir por qualquer modo o funcionamento de qualquer de suas Câmaras;
2 - usar de violência ou ameaça contra algum representante da Nação para
afastá-lo da Câma'l'a a que pe•rtença ou parta coagi...lo no modo de exercer o seu
mandato bem como conseguir ou tentar conseguir o mesmo objetivo mediante
suborno ou outras formas de corrupção;
3 - violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional,
das Assembléias Legislativas dos Estados, da Câmara dos Véreadores do Distrito Federal e das Câmaras Municipais;
4 - permitir que força estrangeira transite pelo território do pais ou nele
permaneça quando a isso se oponha o Congresso Nacional;
5 - opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do Poder Judiciárior, ou obstar, por meios violentos, ao efeito dos seus atos, mandados ou sentenças;
·
6 - usar de violência ou ameaça, para constranger juiz, ou jurado, a proferir ou deixar de proferir despacho, sentença ou voto, ou a fazer ou deixar de
fazer a to do seu oficio;
7 - praticar contra os poderes estaduais ou municipais ato definido como
crime neste artigo;
8 - intervir em negócios peculiares aos Estados ou aos Municípios com desobediência às normas constitucionais.
CAPi'NJLO III

. Dos crimes contra o Exercício dos Direitos Políticos, Individuais e Sociais ·
Art. '1.0 - São crimes de responsabilidade contrà o livre exercício dos direitos politicas, individuais e sociais:
1 - impedir por violência, ameaça ou corrupção, o livre exercício do voto;
2 - oblltar ao livre exercício das funções dos mesários eleitorais;
3 - violar o. escrutínio de seção eleitoral ou inquinar de nulidade o seu
resultado pela. subtração, desvio ou utilização do respectivo material; ·
4 - utilizar o poder federal para impedir a llvre execução da lei eleitoral;
5 - servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para. praticar abuso do poder ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua;
. 6 - subverter ou tentar subverter por .meios violentos a ordem politica. e
social;
7 - incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina;
8 - provocar animosidade entre as classes armadas ou contra ela.S, ou dl:'las
contra as instituições civis;
9 - violar patentemente qualquer direito ou garantia individual constante
do art. 141 e bem assim os direitos sociais assegurados no art. 157 da Constituição;
10- 'tomar ou autorizar durante o estado de sítio medidas de repressão que
excedam os limites estabelecidos na Constituição.
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· Dos crimes contra. a. · Segurança. Interna. do País

··' Art. 8;0

~São

crimes contra a segurança interna do pais:
1 - tentar mudar por violência a forma de governo da Repiíbllca;
.. 2 - tentar. mudar por violência a Constituição Federal ou de algum dos
Estados, ou lei da União de Estado ou Municipio;
3 - decretar o estado de sitio, estando reunido o Congresso Nacional, ou
no recesso deste, não havendo comoção interna grave nem fatos que evidenciem estar a mesma a irromper ou não ocorrendo guerra externa;
··
· 4 -· ·praticar ou concorrer JW.ra que se perpetre· qualquer dos crimes contra
a segurança interna, definidos na legislação penal;
·
5 - não dar as provid-ências de sue competência para impedir ou frustrar a
execução desses crimes;
·
· .·
. ·
6 - ausentar-se do país sem autorização do Congresso Nacional;
7 - permitir, de · forma expressa ou tácita, a infração ·de ler federal de
..
ordem pública; .
8 deixar de tomar nos prazos fixados as providências . determinadas
por lei ou tratado federal e necessárias a sua execução e cumprimento.

CAP1TULO'V
Dos crimes contra a Probidade na. AdministraÇão
Art. 9.0 - São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração:
· · 1 - omiti~ ou retardar dolosamente a publicaÇão das leis e resoluções do
Poder Legislativo ou dos atos do Poder Executivo;
2 - não prestar ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior;
3 - não tornar efetiva a responsab111dade dos seus subordinados, quando
manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição;.
4 - expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições
expressas da Constituição;
5 - infringir no provimento dos cargos públicos, as normas legais;
6 - Usar de· ;1oJêncl.a c.u amea.ça contra funcionário. públ!,é.a . para .coagi-lo
a proceder ilegalmente bem como ut111zar-se de suborno ou de qualquer outra
forma de corrupção para o mesmo fim;
7 - pl'lo"eder de modo incompatív·el c~m a dignidad.e, a ho·nra e o decoro
do cargo.
CAPiTULO VI
Dos crimes contra a Lei Orçamentária.
Art. 10 -

I

'i!

.I
I,

i

São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária:
1 - não apresentar ao Congresso Nacional a proposta do orçamento da
República dentro dos primeiros dois meses de cada sessão legislativa;
2 - exceder ou transportar, sem autorização legal as verbas do orçamento;
3 - realizar o estamo de verbas;
4 - infringir patentemente, e de qualquer modo, dispositivo da lei orçamentária.
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Dos crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos
Art. 11 - São crimes de re.sponsab1lldade contra a guarda e o legal emprego
dos dinheiros públicos;
1 - ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais r·elatlvas às mesmas;
2 - abrir crédito .sem fundamento em lei ou sem as formalidades legais;
3 - contrair empréstimo, emitir moeda corrente ou apólices ou efetuar
operação de crédito sem autorização legal;
4 - alienar imóveis nacionais ou empenhar rendas públicas sem autorização em lei;
5 - negligenciar a arrecadação das rendas impostos e taxas, bem como a
conservação do património nacional.
CAPn!ULO

vm

Dos Crimes Contra o Cumprimento das Decisões Judiciárias
Art. 12 - São crimes d·e responsab111dade contra as decisões judiciárias.
1 - impedir, por quaisquer melo, o efeito dos atas, mandados ou decisões

do Poder Judiciário;
2 - recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do ·exercido das funções do Poder Executivo;
3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal ou do Tribunal
Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;
4 - impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.
Ti'rULO II
Dos Ministros de Estado
Art. 13 - São crimes de responsab111dade dos Ministros de Estado:
1 -os atos definidos nesta lei, quando por eles praticados ou ordenados;
2 - O•S atol!l previsrtos M'St.a ~ei que os Ministros assinarem •com o Presidente
da República ou por ordem deste praticarem;
3 -··'a falta de comparecimento sem justificação, perante a Câmara dos
Deputados ou o Senado Federal, ou qualqu3r das suas comissões, quando uma
ou outra casa do Congresso os convocar para pessoalmente, prestarem informações acerca de assunto previamente determinado;
4 - não prestal'em dentro em trinta dias e .sem motivo justo, a qualquer
das Câmaras do Congresso Nacional, as informações que ela lhes solicitar por
escrito, ou prestarem-nas com falsidade.
PARTE SEGUNDA

Processo e Julgamento
TiTULO úNICO
Do Presidente da República e Ministros de Estado

CAPiTU'LO I

Da Denúncia.
Art. 14 - ll: permitido a qualquer cidadão denunciar o Presidente da República ou Ministro de Estado, por crime de responsabilidade, perante a Câmara
dos Deputados.
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tiver; por qultlquer. motivo, deixado definitivamente o cargo.
Art...16 - A denúncia assinada pelo denunciante e com a firma reconhecida, deve ser acompanhada dos documentos que a comprov·em, ou da declaração
de impossibilidade de apresentá-los, com a indicação do local onde ·possam ser
encontrados. Nos crimes de que haja prova testemunhal, a denúncia deverá
conter o rol das testemunhas, em número de cinco no mínimo.
·
Art. 17 - No processo de crime de r·esponsab!l!dade, ~l'Virá de escrivão
um funcionário da Secretaria .da .Câmara dos Deputados, ou do Senado, conforme se achar o mesmo em uma ou outra. casa .do .Congresso Nacional. ·
Art. 18 ....;.· As testemunhas arroladas no processo . deverão comparecer para
prestar o. seu depoimento, e a Mesa da Câm~ra dos Deputados, ou do .Senado,
por . ol'dem de quem serão notificadas, tomará . as providências 'legais qu-e se
tornarem necessárias para complel!-las .a obediência.
·

CAPiTUU>. n . '
D'a. AcusaÇão·
.
.
. Art. 19 -:Recebida a de·núncia, .será !!da no expediente da sessão seguinte
e despachada a uma comissão especial eleita, da qu2.1 participem, obs-ervada a
respe~tiva proporção, representantes de todos os partidos para opinar sobre
a mesma..
·
·
Art. 20. - Â ·coml<iõão. a que· •alude 'o ai-.t!go im:1erlc·r .se r.eundrá dentro de
48 horas e, depois de eleger seu presidente e relator, emitirá parecer, dentro
do prazo de dez dias, sobre se a denúne!a deve ser ou não julgada objeto de
deliberação. Dentro desse período poderá a comissão proceder às diligências que
julgar necessárias. ao esclarecimento da denúncia .
. § 1.0 -O parecer da comissão especial será !!do no expediente da sessão
da: Câmara dos Deputados e publ!cado integralmente. no Diário do Congresso
Nacional· e em avulsos, juntamente com a denúncia, devendo. as publicações ser
distribuídas a todos os deputados.
·
0
§ 2; - Quarenta e oito horas após a publ!cação oficial do parecer da
Comissão especial, será o mesmo Incluído, em primeiro lugar. na ordem do· dia.
da Câmara
dos. Deputados,
para. uma discussão única.
'
.
.
Art. 21 - Cinco representantes de cada partido poderão falar, durante uma
ihora., sobre o parecer, ressalvado ao rel1ttor .da comissão especial o cllrelto de
responder a. cada um.
·
··
·
··
..
Art. 22 - Encerrada a discussão do parecer, e submetido .o mesmo a votação nominal, será a denúncia, com os documentos que a Instruam, arquivada,
se· não for .considerada objeto de del!beração. No ..caso contrário,. será remetida
por cópia autêntica· ao denunciado, que terá o prazo de. vinte dias para contestá-.la e indicar .os meio.s de prova com que pretenda demonstrar a verdade.
do alegado.
·
·
·
0
§ 1. -Findo esse prazo e com ou .sem a contestação, a comissão especial
determinará as d!llgências requeridas, ou que- julgar convenientes, e realizará.
as sessões necessãrias para a· tomada do d·e-poimento. das testemunhas de ·ambas
as partes, podendo ouvir o denunciante e o denunciado, que poderá assistir
pessoalmente, ou ·por· seu procursdor, a todas as audiências e dlligências realizadas pela comissão, interrogando e contestando as testemunhas e requerendo ·a
reinquirição .ou acareação das mesmas.
§ 2.0 - Findas essas dll!gências, a comissão especial proferirá, no prazo
de dez dias, parecer sobre a procedência ou improcedência da denúncia.
.
§ 3.0 - Publlcado e distribuído esse par-ecer na. fo.rma do § 1.0 do art. '20,
serâ o mesmo !nclu!do na: ordem do dia da sessão imediata para ser submetido
a duas discussões, com o Interregno de 48 horas entre uma e outra.
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da. denúncia, cada representante de partido poderá falar uma só vez e durante
uma hora, ficando as questões de ordem subordinadas ao disposto no § 2. 0
do art. 20.
Art. 23 - Encerrada a discussão do parecer, será o mesmo submetido a
votação nominal, não sendo permitidas então, questões de ordem, nem encaminhamento de votação.
§ 1.0 - Se da aprovação do parecer resultar a procedência da denúncia.,
cons!derar-se-á decretada a acusação pela Câmara dos Deputados.
§ 2.0 - Decretada a acusação, será o denunciado Intimado !mediatamente
pela Mesa da Câmara dos Deputados, por intermédio do 1.0 -Secretário.
§ 3.0 - Se o denunciado estiver ausente do Distrito Federal, a sua intimação será solicitada pela Mesa da Câmara dos Deputados, ao Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado em que ele se encontrar.
§ 4.0 - A Câmara dos Deputados elegerá uma comissão de três membros
para acompanhar o julgamento do acusado.
§ 5.0 - São efeitos Imediatos ao decreto da acusação do Presidente da República, ou de Ministro de Estado, a suspensão do exercício das funções do
acusado e da metade do subsidio ou do vencimento, até sentença final.
§ 6.0 - Conforme se trate da acusação de crime comum ou de responsabll1dade o processo será enviado ao Supremo Tribunal Federal ou ao Senado
Federal.
§

CAPl.TULO ni

Do Julgamento

Art. 24 - Recebido no Senado o decreto de acusação com o processo enviado pela Câmara dos Deputados e apresentado o libelo pela comissão acusadora, remeterá o Presidente cópia de tudo ao acusado, que, na mesma ocasião
e nos termos dos §§ 2. 0 e 3.o do art. 23, será notificado para comparecer em
dia prefixado perante o Senado.
Parágrafo único - Ao Presidente do Supremo Tribunal F1ederal enviar-se-á
o processo em original, com a comunicação do dia designado para o· julgamento.
Art. 25 - O acusado comparecerá, por si ou pelos &eus advogados, podendo,
ainda, oferecer novos meios de prova.
Art. 26 - No caso de revelia, marcará o Presidente novo dia para o julgamento e nomeará para a defesa do acusado um advogado, a quem se facultará
o exame de todas as peças de acusação.
Art. 27 -No dia aprazado para o julgamento, presentes o acusado, seus
advogados, ou o defensor nomeado a sua rev·ella, e a comissão acusadora, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, abrindo a sessão, mandará ler o processo
preparatório o lLbelo e os artigos de derfesa; em seguida inquirirá as testemunhas, que deverão depor publicamente e fora da presença umas das outras.·
Art. 28 - Qualquer membro da Comissão acuslado·ra ·~u d·o Senado e bem
assim o acusado ou seus advogados, poderão requerer que se façam às testemunhas perguntas que julgarem necessárias
Parágrafo único - A Comissão acusadora, ou o acusado ou seus advogados,
poderão contestar ou argüir as testemunhas sem contudo Interrompê-las e requerer a; aca:reação.
Art. 29 - Reallzar-se-á a seguir o debate verbal entre a comissão acusadora e o acusado ou os seus advogados pelo prazo que o Presidente fixar e que
não poderá exceder de duas horas.
Art. 30 - !Findos os debates orais e retiradas as partes, abrir-se-á discussão
sobre o objeto da acusação.
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:fllll'á relatório resumido da denúncia e das provas da acusação e da defesa e
·
submeterá a votação nominal dos senadores o· julgamento. ·
Art. 32 - Se o julgamento for absolutório produzirá desde logo, tódos os
efeitos a favor do acusado.
Art. 33 - No caso de condenação, o Senado por iniciativa do Presidente
fixará o prazo de hab1lltação do condenado para o exercício de qualquer função
pública; e no caso de haver crime comum deliberará ainda sobre se o Presidente
o deverá submeter à justiça ordinária, Independentemente da ação de qualquer
interessado.
Art. 34 - Proferida a sentença condenatória o acusado estará, ipso facto
destituído do cargo.
Art. 35 - A resolução do Senado constará de s·entença que será lavrada,
nos autos do processo, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, assinada
pelos senadores que funcionarem como juizes, transcrita na ata da sessão e,
dentro desta, publicada no Diário Oficial e no Diário do Congresso Nacional.
Art. 36 - Não pode Interferir, em nenhuma fase do processo de respon·sab111dade do Presidente da República ou dos Ministros de Estado, o deputado
ou senador:
a) que tiver parentesco consangü!neo ou a·f!m, com o acusado, em linha
reta; em linha colateral, os Irmãos, cunhados, enquanto durar o cunhadio, e os
primos co-irmãos;
b) que, como testemunha do processo, tiver deposto de ciência própria.
Art. 3'7 - O Congresso Nacional deverá ser convocado, extraordinariamente,
pelo terço de uma de suas câmaras, caso a sessão legislativa se encerre sem
que se tenha ultimado o julgamento do Presidente da República ou de Ministro
de Estado, bem como no caso de ser necessário o Início Imediato do processo.
Art. 38 - No processo e julgamento do Presidente da República e dos MInistros de Estado, serão subsidiários desta lei, naquilo em que lhes forem aplicáveis, assim os regimentos Internos da Câmara dos Deputados e do Senado
F'ederal, como o Código de Processo Penal.

PARTE 'l1ERCEIRA
TiTULO I
CAPiTULO I
Dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
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Art. 39 - São crimes de responsabll!dade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal:
1 - alterar, ·por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou
voto já proferido em sessão do Tribunal;
2 - proferir julgame.lto, quando, por lei, seja suspeito na causa;
3 - exercer ~tividade politico-partidária;
4 - ser patentemente desldloso no cumprimento dos deveres do .cargo;
15 - proceder de modo Incompatível com a honra, dignidade e decoro de
suas funções.

CAPíTUW II
Do Procurador-Geral da. Repúbldca

Art. 40 - São crimes de r~sponsabllldade do Procurador-Geral da República:
1 - emitir parecer, quando, por lei, seja suspeito na causa;

-2622 - recUllar-se à prática de ato que lhe incumba;
3 -ser patentemente d,esidioso no cumprimento de suas atribuiçÕes'; ·
4 - proceder de modo incompatível com a dl~idade e o tlecoro do. ca·rgo.
Ti'I'ULO II

Do processo e j'liJgainerito
CAP1'11ULO I
Da denúncia
Art, 41 - li: permitido a todo cidadão denunciar, perante o Senado Federal,
os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República,
pelos crimes de responsabilidade que .come.terem (art.~. 39 e 40).
Art. 42 - A denúncia só poderá ser recebida se o denunciado não tiver,
por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo.
Art. 43 -A denúnclà, assinada pelo denunciante com firma .reconhecid~,
deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem ou da declaração de
impossibilidade de apresentá-los, com a indicação do local onde possam ser
encontrados. Nos crimes de que haja prova testemunhal, a denúncia deverá
conter o rol das testemunhas, em número de cinco, no mínimo.
Art. 44 - !Recebida a denúncia pela Mesa do senado, será Ilda no eXJ)ediente
da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial, eleita para opinar
sobre a mesma.
Art. 45 - A comissão, a que alude o artigo anterior, reunlr-se-á dentro de
48 horas e, depois de eleger o seu presidente e relB~tor, emitirá parecer no prazo
de 10 dias sobre se a denúncia deve ser, ou não, julgada objeto de deliberação.
Dentro desse período poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias.
Art. 46 - o parecer da comissão, com a denúncia e os documentos que a
instruírem, será lido no expediente da sessão do Senado, publicado no Diário do
Congresso Nacional e em avulsos, que deverão ser distribUldos entre os senadores
e dado para ordem do dia da sessão seguinte.
Art. 47 - o ·parecer será submetido a uma só discussão e a votação nominal, considerando-se aprovado se reunir a maioria simples de votos.
Art. 48 -Se o Senado resolver que a denúncia não deve constituir objeto
de deliberação, serão os papéis arquivados.
Art. 49 - Se a denúncia for considerada ob}eto de. deliberação, a Mesa
remeterá cópia de tudo ao . denunciado, para responder · à acusação no prazo
de 10 dias.
·
·
Art. 50 - Se o denunciado estiver fora do Distrito Federal, a. cópia lhe será
entregue pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado em que se achar.
Caso se ache fora do País ou em lugar incerto e não sabido, o que será verificado pelo 1.0 -Secretário do senado, a intimação far-se-á · por edital, publicado
no Diário do Congresso Nacional, com a antecedência de 60 dias,. aos quais se
acrescerá, em comparecendo o denunciado, o prazo do art. 49.
Art. 51 - :nndo o '·prazo para a resposta do denunciado, seja esta recebida,
ou não, a comissão dará .. pal'ecer, dentro de dez dias, sobre a procedência ou
improcedência da ·acusação.
IArt. 52 - Perante a comissão, o denunciante e o denunciado poderão comparecer pessoalmente ou por procurador, assistir a todos os atos e dillgências
por ela praticados, inquirir, reinquirir, contestar testemunhas e requerer a sua
acareação. Para esse efeito, a comissão dará aos interessados conhecimento das
suas reuniões e das diligências a que deva proceder, com a indicação de lugar,
dia e hora.
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· Art. 53 - Findas a.s dillgência.s, a comissão emitirá sobre elas o :~eu parecer,
que :~erá. publicado e dlstribuido, com todas as peças que o instruirem, e dado
para ordem do dia 48 horas, no minimo, depois da distribuição .
Art, 54 - Esse parecer terá uma só dll!cUI!São e considerar-se-é. aprovado
se, em votação nominal, reunir a maioria l!lmplel! dOI! votos.
Art. 55 - Se o Senado entender que não procede a acusação, serão os papéis
arquivados; Caso decida o contrário, a Mesa dará Imediato conhecimento dessa
decisão ao Supremo Tribunal Fladeral, ao Presidente da República, ao denunciante e ao denunciado.
Art. 56 - Se o denunciado não estiver no Dll!trlto Federal, a decll!ão serlhe-é. comunicada, à requisição da Mesa, pelo Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado onde se achar. Se estiver fora do Pais ou em lugar Incerto e não
sa,bldo, o que :~erá. verificado pelo 1.0 -Secretárlo do Senado, far-se-á. ·a intimação
mediante edital pelo Diário do Congresso Nacional, com a al!-tecedêncla de 60 dla.s.
Art. 57 - A decisão produzirá desde a data da sua Intimação os seguintes
efeitos contra o denunciado:
a) ficar suspenso do exercício da.s suas funções até sentença final;
b) ficar sujeito a acusação criminal;
c) perder, até sentença final, um terço dOI! vencimentos, que lhe será pago
no caso de a;bsolvlção.
CAPmJLO lii

Da acusação e da defesa
Art. 58 - Intimado o denunciante ou o seu procurador da decisão a que
aludem os três últlm011 artigos, ser-lhe-á. dada vll!ta do processo, na secretaria
do Senado, para, dentro de 48 hora.s, oferecer o libelo acusatório e o rol das
'testemunhas. Em aegulda abrlr-se-á. vll!ta ao denunciado ou ao seu def·ensor,
pelo mesmo prazo, para oferecer a contrariedade e o rol das testemunha.s.
Art. 59 - DecorridO:! esses prazos, com o libelo e a contrariedade ou sem
eles, Serão os autos remetidos, em original, ao Presidente do Supremo Tribunal
Federal, ou ao seu substituto legal, quando seja ele o denunciado, comunicandose-lhe o dia designado para o julgamento e convidando-o para presidir a sessão.
Art. 60 - o denunciante e o acusado serão notificados pela forma estabelecida no art. 56, para assistirem ao julgamen·to, devendo as testemunhas
ser, por um magll!trado, intimadas a comparecer à requisição da Mesa.
iParárrafo únlco - Entre a notitlcação e o julgamento deverá mediar o
prazo minlmo de 10 dias.
Art. Gl - No dia .e hora marcados para o julgamento, o Senado reunlr-se-á.
sob a presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal ou do seu substituto legal. Verificada a presença de número legal de senadores, será aberta a
sessão e feita a chamada das partes, acusador e acusado, que poderão comparecer pessoalmente ou pelos seus procuradores.
Art. 62 -.A revelia do acusador não Importará transferência do julgamentO,
nem perempção da acusação.
§ 1.0 - A revelia do acusado determinará o adiamento do julgamento, para
o qual o Presidente del!lgnará novo dia, nomeando um advogado para defender
o revel.
§ z.o - Ao defensor nomeado será facultado o exame de todas as peças
do processo.
Art. 63 - !No dia deflriltivamente aprazado para o julgamento, verificado
o número legal de senadores, será aberta a sessão e facultado o ingresso às
partes ou aos seus procuradores. Serão juizes todos os senadores presentes, com
exceção dos impedidos nos termos do art. 36.

- 264 · · Parágrafo único - O impedimento poderá ser oposto pelo acusador ou pelo
>
acusado e invocado por qualquer senador.
Art. 64 - Constituído o Senado em ·tribunal de julgâmento, o· Presidente
mandará ler o processo e, em seguida, inquirirá publicamente as testemunhas,
fora da presença uma das outras.
· Art. 65 - o acusador e o acusado, ou os seus procuradores, poderão reinquirir as testemunhas, contestá-las sem interrompê-las e requerer.a sua acareação. Qualquer. senador podará requerer sejam feitas as perguntas que· julgar
necessárias.
Art. 66 - Finda a inquirição, haverá debate oral, facultadas a répllcá. e a
tréplica entre o acusador e o .acusado, pelo prazo que o _Presidente determinar.
Parágrafo único - Ultimado o debate, .retirar-se-ã·o as par-tes do recinto .da
sessão e abrir-se-á uma discussão única entre os senadores sobre o. objeto dii.
acusação. ··
·
Art. 6'7 - Encerrada a discussão, fará o Presidente um relatório resumido
dos fundamentos da acusação ,e da defesa, bem como das respectivas provas,
submetendo· em. seguida o caso a julgamento.
CAPiTULO Il1!i:
Da sentença ·
Art. 68 - O julgamento será feito em votação nominal pelos senadores
desimpedidos, que responderão "sim" ou "não" à seguinte pergunta enunciada
pelo Presidente: "Cometeu o acusado F o crime. que lhe é imputado e deve ser
condenado à perda do ~~eu cargo?"
·
·
Parágrafo único- Se a resposta afirmativa obtiver, pelo menos, dois terços
dos votos dos senadores presentes, o Presidente fará nova consulta ao plenário
sobre o tempo, não excedente de cinco anos, durante o qual o candenado deverá
ficar inabi1ltado para o exercício de qualquer função pública.
.
• ·
:Art. 69 - De acordo com a decisão do Senado, o Presidente lavrará,· nos
autos, a sentença, que será ·.assinada· por ele e pelos senadores que tiverem
tomado parte no julgamento, e transcrita :ila ata;
·
Art. '70 - No caso de condenação, fica o . acusado desde logo destituído do
seu cargo. Se a sentença for absolutóda, produzirá a imediata r.ea:bilitação
do acusado, que voltará ao exercício do cargo, com direito à parte dos venci-:mentos de que tenha sido privado.
·
·
·
Art. 71 - Da sentença, .dar-se-á 'imediato conhecimento ao Presidente da
República, ·ao ·Supremo ·Tribunal Federal e· ao acusado.
Art. 7Z - Se no dia do encerramento do Congresso Nacional não estivar
concluído o processo ou julgamento de Ministro do Supremo Trib_unal Fed:eral
ou do Procurador-Geral da República, deverá ele -ser convocado extraordina· ·
riamente pelo ·terço do Senado Federal.
Art. 73 - No processo ·e julgamento de Ministro do Supremo Tribunal ou
do Procurador-Geral da República serão subsidiários desta lei, naquilo em ·que
lhes forem aplicáveis, o Regimento Interno do· Senado Federal e o · Código de
Processo Penal.
··
·
·
PARTE QUARTA

T1TULO úNICO
CAPiTULO I ·
Dos Governadores e Secretários dos Estados
Art. 74 - constituem crimes de responsabil!dade dos Governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como
crimes nesta lei.
·

- 265CAP1TULO II
Da denúncia, acusação e julgamento
· Art. '75 - 1!: permitido a todo cidadão denunciar o Governador perante a
Assembléia Legislativa, por crime de responsab1lidade.
Art•.'76 - A denúncia, assinada pelo denunciante e com a firma reconhe~
cida, deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem, ou da. declaração
de impossib1lldade de apresentá-los, com a indicação do local em que possam
ser encontrados. Nos crimes de que houver prova testemunhal, conterá o rol das
tastemunha.s, em número de cinco pelo menos.
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Parágrafo único - iNão será recebida a denúncia depois que o Governador,
por qualquer motivo, houver deixado. d·efinitivamente o cargo .
.Art. '7'7 - Apresentada a denúncia e julgada objeto de deliberação, sa a
Assembléia Legislativa, por maioria. absoluta, decretar a procedência da acusação,
será o Governador imediatamente suspenso de suas funções.
Art. '78 - O Governador será julgado, nos crimes de responsabllidade, pela
forma que determinar a. Constituição do Estado e não poderá ser condenado,
senão à perda do cargo, com ina:b111ta.ção até cinco anos para o exercício de
qualquer função pública, sem prejuizo da a.ção da. justiça comum.
§ 1.0 - QUando o trl:bunal de julgamento for de jurisdição mista, serão
iguais, pelo número, os representantes dos órgãos que o integrarem, excluído
o Presidente, que será o Presiden~ do Tribunal de Justiça.
§ 2.0 - Em qualquer hipótese, só .poderá ser decretada a condenação pelo
voto de dois terços dos membros de que se compuser o tribunal de julgamento.
§ 3,o - Nos Estados, onde as Constituições não determinarem o processo
nos crimes de responsabilidade dos Governadores, aplicar-se-á o disposto nesta
J.ei devendo porém, o ju1gamento ser proferido por um tribunal composto de
cinco membros do Legislativo e de cinco desembargadores, sob a presidência
do Presidente do Tribunal de Justiça local, que terá direito de voto no caso de
empate. A escolha desse Tribu_nal será feita - a dos membros do Legislativo,
mediante eleição pela Assembleia; a dos desembargadores, mediante sorteio.
§ 4.0 - Esses atos deverão ser executados dentro em cinco dias contados
da data em que a Assembléia enviar ao Presidente do Tribunal de Justiça os
autos do processo, depois de decretada a procedência da acusação.
Art. '79 - No processo e julgamento do Governador serão subsidiários desta
lei naquilo em que lhe forem aplicáveis, assim o regimento interno da Assembléia
Legislativa e do Tribunal de Justiça, como o Código de Processo Penal.
Parágrafo único -.Os Secretários de Estado, nos crimes conexos com os dos
Govermidores, serão sujeitos ao mesmo processo e julgamento.
.
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Disposições Gerais
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Art. IIII - Nos crimes de responsabilidade do Presidente da República e dos
Ministros. de Estado, a Câmara dos Deputados é tribunal de pronúncia e o Senado Federal, tribunal de julgamento; nos crimes de responsab1l!dade dos Ministros do Supremo Tribunal !Federal e do Procurador-Gerar da República, o Senado Federal é, simultaneamente, tribunal de pronúncia e julgamento.
Parágrafo único - O Senado Federal, na apuração e julgamento dos crimes de responsabilidade, funciona sob a presidência do Presidente do Supremo
Tribunal, e só proferirá sentença condenatória pelo voto de dois terços dos seus
membros.
Art. 81 - A declaração de procedência da acusação nos crimes de responsab111dade só pod·erá ser decretada pela maioria absoluta da Câmara que a proferir.

-266Art. 82 - Não poderá exceder de cento e vinte dla.s, contados da data da de·
claração da procedência da acusação, o prazo para o processo e julgamento dos
crimes definidos nesta lei.
Art 83 -·Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 1950; 129.0 da Independência e 62·.o da Repú·
blica. - EUR.ICO UUTM - Honório Monteiro - Siylvio de Noronha - Canro·
berte P. da Costa - Raul Fernandes - Guilherme da Silveira - .João Valdetaro
de Amorim e Mello - Daniel de Carvalho - Clemente Mariani - Arhlando
Trompowsky.
LEI N.0 3. 751, DE 13 DE ABRIL DE 1960

Dispõe sobre a organização administrativa do Distrito Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lel:
TíTULO I

Da Organizaçã.o do Dilstrito Federal
CAPíTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1.0 - A organização administrativa do Distrito Federal, a partir da
mudança da capital para Brasília, será regulada por esta lei.
Art. 2. 0 -Compete ao Distrito Federal exercer todos os .poderes e direitos
que lhe são eJ..'J)lícita ou implicitamente deferidos pela Constituição e pelas leis,
e especialmente:
·
I - organizar os seus ;.erviços administrativos;
II - prover as necessidades do seu governo e da sua administração, podendo, se nec·essár!o, pedir auxílio à União;
m - disJ){lr sobre os direitos e dever.es dos seus funcionários e organizat
o r-espectivo estatuto;
IV - elaborar 'eis supletivas ou compl·~me11tares da legislação federal, nos
termos do art. 6. 0 da Constituição;
V - decretar impostos sobre:
a) propriedade !moblliária em geral;
h) t.ransmissão de propriedade causa·mortis;
c) transmissão de propriedade imob!l!ár!a inter vivos e sua incor.poração ao
capital de sociedade;
d) vendas e consignações efetuadas por comerciantes e produtores, inclusive
industriais, isenta, porém, a primeira operação do pequeno produtor, como tal
definido em lei;
·
e) exportação de mercadorias de sua produção para o estrangeiro, até o
m~ximo de cinco por cento· ad valorem. vedados quaisquer adicionais;
fl indústrias e profissões;
g) atos emanados do seu governo e negócios da sua economia ou regulados
por !e! da sua competência;
h) licenças;
il diversõ·es públ!cas;
VI - decretar quaisquer impostos não atribuidos pr!vatl.vamente à União,
observado, no que couber, o preceito dos arts. 21 c 26. § 4. 0 , da Constituição;
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· VII - cobrar:
a) contribuições de melhoria, quando se verificar valorização do imóvel em
conseqüência de obras públicas;
b) taxas;
c) multas de qualquer natureza;
d) quaisquer outras rendas que possam provir do exercício das suas atribuições e da utilização ou retribuição dos seus bens e serviços;
·
VIII - realizar operações da crédito nos termos da Constituição;
IX .- _fazer concessões de serviços públicos não res•ervados à União.
!:i 1.0 - O imposto territorial não incidirá sobre sítio de área inferior a vinte
hectar-as,. quando o cultive, só ou com a sua familia, o proprietário, desde que
não r•Jssua outro imóvel.
.
·
0
. !:i 2. - O imposto de transmissão de propriedade inter vivos, bem corno
a sua incorporação ao capital de sociedade, incidirá sobre todas as formas
legaL; c!·e transmissão, inclusive a cessão de direito à arrecadação ou adjudicação.
!:i 3. 0 - A contribuição de melhoria não poderá ser exigida em limites superiores às d•espe,as realizadas, nem ao acréscimo do valor que da obra houver
decorrido para o imóvel beneficiado.
.
'
!i 4. 0 - A arrecadaçã•:J, cobrança e fiscalização dos impostos efetuar-se-ão
de conformidade com a lei que os instituir e regular. Pod·erão ser criados conselhos com participação dos contribuintes para julgamento dos recursos administrativos, na forma estabelecida por lei.
§ 5. 0 ,__ A Fazenda do Distrltci Federal, pelos seus representantes, intervi·rá obrigatoriamente em todos os processos judiciais, contenciosos ou administrativos, dos quais lhe possam resultar direitos ou obrigações.
Art. 3.0 - Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União:
I - velar pela observância da constituição e das leis;
II - cuidar da saúde pública ·e da assistência social;
III - proteger as bel·ezas naturais e os monumentos de valor histórico ou
vrtist!co.·
Art. 4. 0 - Ao Distrito Federal, no desempenho da missão de promover o
bem comum, incumbe:
.
a.) zelar pela cidade de Brasília, pelas cidades-:iatél!tes e comunidades que
a ~nvolvem, no território do Distrito Federal;
b) manter serviços de amparo à maternidade, à infância, à velhice e à invalidez;
c) organizar o seu sist·ema de ensino, difundir a instrução através de esco~
la~ públicas de todos os graus, e fomentar, por todos os meios ao seu alcance, o
aproveitamento das capacidades individuais e o aperfeiçoametno da cultura.
Art. 5,0 - o governo do Distrito Federal será exercido pelo Prefeito e pela
Câmara do Distrito Federal, com a cooperação e assistência dos órgãos de que
Lr::tta a presente lei.
CAPiTULO II
Do Poder Legislath•o
SEÇAO I
Da Câmara do Distrito Federal

.'l.rt. 6, 0 -o Poder Legislativo será exercido pela Câmara do Distrito Federal,
composta de vinte vereadores, eleitos pelo povo, por ocasião das eleições para o
Congresso Nacional.

- 268 Art. 7.0

A Câmara será eleita pelo prazo de 4 (quatro) anos e funcionará
durante 4 (quatro) meses, vedada a prorrogação.
Parágrafo único - Aplicam-se às eleições para a Câmara do Distrito Federa!
as lneleglbllldades previstas no art. 139, V, da Constituição Federal.
Art. 8. 0 - Compete à Câmara do Distrito Federal:
I - votar anualmente o orçamento, podendo reduzir, porém nunca aumentar,
a despesa global proposta;
I - legislar sobre as matérias de competência. do Distrito Federal e, em
caráter supletivo ou complementar, sobre as mencionadas no art. a.o da COnstituição, respeitadas as leis federais que regulam a organização administrativa e
judiciária do Distrito Federal;
III - dispor, em regimento interno, sobre a sua organização e sobre a
criação e provimento de cargos de sua Secretaria;
IV - fixar o subsídio do Prefeito e os de seus próprios m•embros, no ú'•tlmo
ano de cada legislatura, para o período da Imediata, vedada qualquer alteração
em outra época.

SEÇAO ll
Das Leis

Art. 9. 0 - A Iniciativa das leis, ressalvados os casos de competência exclusiva,
cabe ao Prefeito e a qualquer Vereador, ou Comissão da Câmara.
§ 1.0 - Compete exclusivamente ao Pref·eito a iniciativa das leis que importem na criação ou redução de empregos em serviços já existentes, na alteração
das categorias do funcionalismo, d·e seus vencimentos ou sistemas de remuneração, e na criação de novas repartições. autárquicas ou sociedades de economia
mista.
§ 2. 0 - Aprovado o projeto, S•erá ele enviado ao Prefeito, que, aquiescendo,
o sanciornará e promulgará.
§ 3. 0 - Se o Prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, incons·tltuclonal
ou contrário aos lnter·esses do Distrito Federal ou da ·União, vetá-lo-â, total ou
parcialmente, dentro de 10 (dez) dias úteis, contados daquele em que o tiver
recebido, e comunicará, no mesmo prazo, aos Presidentes do Senado Federal e
da Câmara do Distrito Federal os motivos do veto.
§ 4.0 :.:... O veto aposto pelo Prefeito será submetido, no mencionado decêndlo,
ao conhecimento do Senado Federal, considerando-se a;provadas disposições
vetadas, se ·assim o decidir o vo·to da maioria dos Senadores.
§ 5.0 - Rejeitado o veto, se o Prefeito não promulgar a resolução dentro de
10 (dez) dias, contados da data em que houver recebido a comunicação do
Senado Federal, competirá ao Presidente da Câmara do Distrito Fedel'al promulgá-la.
§ 6. 0 - Consldera.r-se-á aprovado o veto que não for rejeitado dentro de
30 (-trinta) dias, contados do seu recebimento pela Secretaria do Senado Federal
ou do Início dos trabalhos legislativos, quando se houver feito remessa no
intervalo ·das sessões.
Art. 10 - O projeto de lei rejeitado ou não sancionado só se poderá renovar,
na mesma sessão ~·eglslativa, por proposta da maioria ab.soluta dos membros da
Câmara.
SEÇAO III

Do Orçamento
Art. 11 - O orçamento será uno, Incorporando-se à r.ecelta obrigatoriamente todas as rendas e suprimentos de fundos e Incluindo-se discriminadamente, na despesa, as dotações necessárias ao custeio d·e todos os serviços
públicos.

li
I

- 26!1 A Lei de orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão da
receita e à fixação de despesa para os serviços anteriormente criados. Não se
incluem nessa proibição:
I - a autorização para abertura de créditos suplementares e operações de
créditos suplementares e operações de crédito por antecipação da receita;

§ 1.0

I

I

II _;_ a aplicação do saldo e o modo de cobrir o deficit,
§ 2.0 - O orçamento da despesa dividir-se-á em duas partes: uma, fixa,
que não poderá ser alterada senão em virtude de lei anterior; outra, variável,
que obedecerá a rigorosa especial!zação.
§ 3.0 -A proposta orçamentária dev·erá ser enviada pelo Prefeito à Câmara
no dia de abertura da sessão legislativa ordinária;
Art. 12 - Será prorrogado o orçamento vigente se, até o fim da sessão
leg!.slativa ordinária, não houver sido enviado ao Prefeito, para sanção, o que
ha.j.a sido votado pela Câ.Inara.
·
Art. 13 - São vedados o estorno de vetba. a concessão de crédito 111m1tado
e a abertura, sem autorização leg!s!atlva, de crédito especial.
§ 1.0 - A a;bertura de crédito extraordlnárlo só será admitida por necessidade
urgente ou Imprevista, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade
pública.
·
.
§ 2. 0 - Nenhum encargo para o Tesouro se criará no orçamento, ou em
lei especial, sem a indicação da· fonte de receita com recursos suficientes para
custeá-lo.
§ 3.o - As despesas com pessoal não poderão Ir além de cinqüenta por cento
da receita prevista no orçamento. Os atos Cl'(le importarem na transgressão desse
limite serão nulos de pleno direito.
§ 4,0 - Nos casos omisso3, aplicar-se-á ao Distrito Federal, no que concerne
à execução da r·eceita e da despesa, o que, ·a respeito, dispuserem as leis de
contab!lidade púb'ica da União.
·
Art. 14- Fica criado o Tribunal de Contas, composto de 5 (cinco) Ministros,
nomeados pelo Prefeito, com aprovação prévla da escolha pelo Senado, dentre
brasileiros natos maiores de 35 anos, de reconhecida capacidade e tirocínio
j uridico ou financeiro.
Parágrafo único - os vencimentos, direitos,· vantagens, impedimentos e
1ncompatibil1dades dos membros do Tribunal de Contas são os mesmos do Tribunal de Contas da União.
Art. 15 - Ao Tribunal de contas compete:
I - processar oe julgar as contas dos responsáveis e co-responsáveis por
dinheiros, valores e materiais pertencentes ao Distrito Federal, ou pelos quais
este responda, bem como as dos administradores das entidades autárquicas
locais;.
II - efetuar o registro prévio ou posterior, conforme a lei estab·elecer, dos
atos da administração municipal, de que resulte obrigação de pagamento, como
sejam:.·
a) concessão de p·ensão, aposentadoria ou dlsponibiJi.dade de funcionários;
b) ·contratos, ajustes, acordos ou quaisquer atas que dêem orig>em a despesas,
bem como a revisão ou prorrogação desses atos;
.
c) ordem de pagamento ou de adiantamento;
III - acompanhar a execução orçamentária, fiscalizando a aplicação dos
créditos orçamentários e extra-orçamentários;
IV - verificar a regularidade das cauções prestadas p-elos responsáveis;

- 270V - .examinar os contratos que interessem à receita e os atas de operação
de crédito ou emissão de titulas, ordenando o respectlv.o registro, se os mesmos
se conformarem com as exigências legais;
VI - dar parecer sobre as contas da gestão anual do Prefeito, no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da data em que forem apresentadas.
··
0
::i 1. - A recusa do registro, por falta de saldo :do. crédito ou por imputação
a crédito impróprio, terá caráter proibitivo. Quando a recusa tiv.er outro fundamento, a despesa poderá ef.etuar-se mediante despacho do Prefeito e registro
sob reserva do Tribunal de Contas, com recursos ex officio para o Senado.
!'i 2.0 : - compete ainda ao Tribunal de contas:
a.) eleger o seu presidente; .
b) elaborar o seu R-egimento Interno e organizar os serviços auxiliares,
propondo à Câmara a criação ou extinção de cargos da respectiva Secretaria
e a fixação dos vencimentos correspondentes;
. c) conceder licenças e férias, nos termos da lei, aos seus membros.
Art. 16 - Não pod·erão servir conjuntamente, como Ministros do Tribunal
de Contas, os que forem entre si parentes consangüíneos ou afins em linhas
ascendente ou desc.endellte, e até o 2.o grau da 11nha colateral. A incompatibilidade resolve-se contra o ú!t1mo nomeado ou, sendo as nomeações da mesma
data, contra o menos idoso ..
Art. 17 - O.s Ministros do rribunal. de Contas não poderão exercer outra
função públ1ca ou comissão remunerada, advocacia ou outra profissão.
·· ·.
Art. 18 - Junto ao Tribunal de Contas funcionará um Procurador Geral, com
os mesmos direitos, vencimentos, impedimentos e incompatibilidade dos Mints-.
tros do Tribunal.
CAPíTULO III
Do Poder Executivo
SEÇAO I
Do Prefeito e dos Secretários-Gerais
Art. 19 - O Poder Executivo será exe·rcido pelo Prefeito do Distrito Federal..
§ 1.0 - : O Prefeito será nomeado depois que o Senado Federal houver dado
assentimento ao nome proposto pelo Presidente da República.
§ 2.0 - O Prefeito será demissivel ad nutum.
§ s.o - Nos impedimentos não excedentes de 30 (trinta) dias substituirá o
Pref·eito um dos Secretários-Gerais por ele designado. Nos demais casos a substituição se· fará por nomeação do PreSidente da República.
Art. 28 - compete ao Prefeito, além da iniciativa das leis, a administração
dos negócios públicos locais, e especialmente:
·
·
·· ·
I - sancionar e. promulgar as leis ou V·~tar, total ou pavcialmente, os seus
dispositivos;
·
·
II - expedir decretos, regulam-entos e instruções para execução das leis;
II - dirigir, superintender e fiscalizar os serviços públicos loclas;
IV - defender os Interesses do Distrito Federal, n<Js tennos da lei; ·
V - realizar operações de crédito · e particar atas de gestão financeira,
ctentro da autorização legal;
·
VI - decretar a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou
por Interesse social, nos termos da lei;
VII - prover os cargos públicos;
'

.
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VIII - fazer arrecadar os triburos de roda ordem, multas e quaisquer rendas
devidas ao Dis·trito Federal e dar-lhes aplicação legal;
·
IX - prover sobre a conservação e administração dos bens do Distrito
Federa!. e aliená-los ou permutá-los, de acordo com a lei;
X ..:_elaborar e executar .planos administrativos, submetendo-os à a.pr·eclação
da Câmara, quando for o caso, com a lndlcacão dos meios necessários a sua
execução;
•
XI - prestar, por escrito, rodas as informações e esclarecimentos q•Ie a
Câmara solicitar;
XII - manter re'ações com a União, Estados e Munleipios, celebrar ajustes
e convênios com a aprovação da Câmara do Distrito Fe!feral, quando necessária;
XIII - representar o Distrito Federal em Juizo, ativa .e passlvam.ente, por
intermédio dos seus procuradores e advogados.
·
Parágrafo único - Na instalação da Câmara, o Prefeito envlar-lhe-á, com
a proposta do orçamentAl, mensaS'em em que informe de todos os atos da sua
gestão no exercício Imediatamente anterior, e prestar-lhe-á as suas contas.
Art 21 - O Prefeito será auxiliado por tanros secretários-Gerais quantos
forem as Secretarias criadas em lei.
'
0
§ 1. - O Prefeito nomeará, em comissão, os Secretários-Gerais.
§ 2. 0 - Os Secretários serão responsáveis pelos atas que subscreverem ou
praticarem, ainda que por ordem do Prefeito.
Art. 22 - Além das atribuições que lhe forem conferidas por lei, compete
a cada secretário-Geral:
I - auxiliar o Prefeito em todos os serviços a cargo da respectiva Secretaria;
II .;.... expedir instruções, de acordo com o Prefeito, para a boa execução
das leis e regulamentos;
III - propor a nomeação, promoção, acLmissão, contraro,. demissão, reintegração ou readmissão dos funcionários da respectiva Secretaria;
IV - ~~~Presentar, anualmente, ao Prefeito, minucioso relatório dos serviços
a seu cargo;
V - comparecer à Câmara, quando convocado, nos casos e para os fins
indicados em lei;
VI - referendar os decretos atlnentes à resp.ectiva Secl'etarla.
Art. 23 - Além das Secretarias-Gerais, a lei poderá criar outros órgãos de
cooperação do governo local, definindo-lhes a .natureza, a organização e a· competência.
SEÇAO II
Da responsabilida<1!e do Prefeito e dos Secretários-Gerais

Art. 24 - o Prefeito será processado e julgado pelo Tribunal de Justiça do
Distrito Federal, nos crimes comuns e de responsabilidade.
§ 1.o - A denúncia, nos crimes de responsabilidade, será dirigida ao Presidente do Tribunal de Justiça, que convocará uma Junta: Especla! de Investigação composta d·e 1 (um) Desembargador e 2 (dois) membros da Câmara do
Distnto Federal, escolhidos por sorteio pelo órgão a que pertencerem.
§ 2.o - Esta Junta ouvido o Pre.feito sobre os termos da denúncia, procederá
às Investigações que julgar nece~sárlas, e, no prazo de 20 (vinte> dla:s, apresentará o seu parecer à Câmara com clrcunstanclaQo relatório.
§ 3,o - Dentro de 30 (trinta) dias, depois de enviado à Câmara o parecer,
esta, em sessão pública, especialmente convocada, salvo se o contrário for deli-

- 2í2 berado, decretará, ou não, a acusação, ordenando, no primeiro CMO, que o prc
cesso .seja remetido ao Tribunal de Justiça para julgamento,
!i 4, 0 - Decretada a acusação, ficará .o Prefeito, desde logo, afastado d
exercício do cargo.
Art. 25 - Constituem crimes de re.sponsabil1dade os atos do Pret·eito qu
atentarem ·COntra:
al a existência da União ou do DistritO Federal;
bl a Con.s.tltulção Fed·eral ou a: presente Lei Orgânica;
cl o livre exercício doas poderes constitucionais;
dl o gozo ou exercício legal dos direitos políticos, sociais ou individuais
e) a segurança e :t tranqüllldade do Distrlto Fed·e·ral;
fl a probidade na administração; ·
gl a guarda: ou emprego legal dos dinheiros públicos;
hl as leis orçamentárias;
. il . o cumprimento das decisões judiciais.
Art. 26 - Os Secretários-Gerais do Distrito Fed·eral, nos crimes de responsa
bill:dade e nos que .forem conexos com os do Prefeito, serão proce.s;Sados e julgados pelo Tribunal de Justiça, na forma do art. 24 e dos seus paragrafas.
Tt'IlU[;O II

Dos ·Funcionários Públicos
Art. 27 - Os c!tl'gos públicos do Distrito Federal .s·erão acessíveis a todos os
brasileiros, observados os requisitos que a lei estabelecer.
Parágrafo único ..,... É ved21da, sob pena de nulidade, a admissão a qualquer
cargo púb'lco, isolad'O ou de carreira, sem prévia ha·bilita:ção. em concurso público de provas. Exc·etua-se ape·nas o pro~1mento de cargo em comissão ou por
contrato e a admissão, a título precário, de diaristas e tar·efeiros.
'
Art. 28 ._,. .É vedada a: acumulação de quaisquer cargos, salvo nos casos
previstos nos arts. 96, I, e 18'5 da Constitllição e 24 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 29 - Em nenhuma hipótese, os cargos ou funções dà Pre.feitura terão
vencimento ou remuneração superior aos dos cargos ou funções correspondentes do Serviço Público Federal.
·Parágrafo único - Para os c!tl'gos de carreira será respeitada a classificação
em padrões, observado o principio básico consignado neste artl:go.
Art. 30 - Aplicam-se aos servidores do Distrito Federal, e·nquanto não
tiverem o seu Estatuto próprio, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União e as leis que o complem·entam.
'

TiTULO III
Disposições Gerais

Art. 31 - Os decretos e regulamentos expedidos pelo Prefeito entrarão em
vigor 3 (três) dla:s depois de publicado no órgão o·flcial, a não s·er que estabeleçam
outro termo.
Art. 32 - As obras e serviços da Prefeitura que não forem ex>ecutado; pela
:próprla administração, assim como o fornecimento de materiais e artlgo.s destinados à munlc!palldoade, serão contratados ou !liciquirldos por concorrência púb'ica ou a:dmlnistrativa, na forma que a lei determinar.
·
Art. 33 - Os Imóveis pertence·ntes ao Distrito Federal não poderão ser
objeto de doação ou cessão a título gratuito, nem serão vendidos, ou aforados
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senão em ·virtude de lei especla·l, e em hasta pública, previamente anunciada
por editais afixados em lugares públicos e pub'icado.s 3 (trê.s) vezes, pelo menos, no órgão oficial da Prefeitura, com a antec·edência mínima de 30 (trinta)
dias.
·

3•·

,. Art: ~ A Fazenda .do Distrito Federal, em Juízo, caberão todos os favores
·
e privilégios de que goza a Fazenda Nacional.
Art, 35 - Nenhuma· escritura pública de· aHe!lação pcderá ser lavrada, nem
.será julg!lida por sentenç~ qualquer partilha divisão, transmissão ou entrega de
bens, desde que versem sobre Imóveis sujeitos a imposto devido ao Distrito Fe- ·
dera:', 'sem que se exiba para constaJ" do ato a prova de qultaçã.o fiscal, ficando
o infrator sujeito à pena que a lei comlnar.

· AI:_t. 36 - Os termos de contratos e· obrigações ,la~rados nos livros das repartiçoes do Distrito Federal, bem como os de entrega, ou doação de terrenos
para abertura ou reforma de via ou logradouro, terão força: de· escritura pública.
Art. 37 - Os pagamentos devidos pela Fazenda do Distrito Federal, em
virtude de sentença judiciária, far-se-ão. na forma da apresenta:ção dos precatórios e da conta dos. créditos respectivos, sendo proibida a designação especial
de casos ou de p·essoas nas dotações orçamentárias e nos créditos extra-orçamentários abertos.para esse fim.
§ 1.0

-

O orçamento, em cada ano, reservará ver·ba para tais pagamentos.'

§ 2.11 - As dota'Ções orçamentárias e os· créditos abertos serão consignados
ao Poder Judiciário, devendo as importâncias ser recolhidas à l"epartição
competente. Cabe ao PresLdente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal expedir as ordens de pagamento, segundo as possibilidades do depósito e, a requerimento de credor preterido no seu direito de prec·edência, e ouvido previamente o l hefe do Ministério Público, .autorillar o setqüestro. da: quantia neceBsária
para satisfazer o d'ébito.
·
Art. 38 ~ Qualquer alteração no. plano-piloto, a. que obedece a urbanização
de Brasília, depende de autorização em lei federal .
. Art. 39 - Nos processos admlnistra:tivos Instituídos para apuração de fatos
que possam dar lugar à aplicação de pena, a lei assegurará aos Interessados
ainpla defesa, observ·ado o princípio da instância dupla.
·

TíTULO

rv

Disposições Finais e Transi.tórias
Art. 40 - As leis do Distrito Federal, até que se instale a Câmara respectiva,
serão feitas pelo Congresso Nadonal com a sanção ·do Presidente de: República.
AÍ't. · 41 - As eleições para a Câmara do Distrito Federal terão lugar, pela .
primeira vez, a 3 de outubro d•e 1962.
Art. 42 - o subsidio do Pre~eito será o mesmo ·atribuído a·o do antigo
Distrito Federal.
Art. 43 ·~ Os atua1s funcionários e servidores da Pref·e!tura do Distrito Federal Ministros funcionários e servidores do seu Tribunal de Contas, funcionários e servid:Ores da Câmara dos Vereadores, passam, automaticamente, na
data da mudança da Ca:pital, a servidores do Estado da Guanab_ara, nas suas
respectivas funções,. assegurados todos os seus direitos e obrigaçoes, deveres e
"!lintagens.
·
Art, 44- Nos 10 (dez) dias a contar da vigência da presente.lel, o Presidente
da República proporá a:o senado Federal o nome do Prefeito do Distrito Federal,
fazendo-se a nomeação, depois de aprovada a escolha.
Art. 45 - o Prefeito do Distrito Federal toma·rá posse perante o Ministro
da Justiça e Negócios Interiores.

- 2i·1Art. 46 -Ficam crtados dois cargos de Secretário-Geral com os vencimentos·
e vantagens ora atrtbuldos aos Secretártos do aual Distrtto Federal.
Art. 4'7 - Fica o Prefeito llilltorizado a tomar as providência necessárias à
org::nização e funcionamento dos serviços públicos em Brasllla e nomear e dar
posse aos Secretártos-Gerais e a admitir extranumerários até a crtação em lei
·
de cargos públicos.

Parágrafo único - O pessoal mensalista será admitido, independentemente
de provas, de acordo com as twbelas numéricas baixadas pe~o Prefeito as qums
terão vigência dentro dos limites dos recursos indicados no art. 51 e dos que
.
vierem a ser atr!buidos a e.sse fim pelo Poder Legislativo federal ou local;
Art. 48 - A União transferirá à Prefeitura do Dlstrito Federal, sem qualqu.er pa.gamento ou !ndenizações, 51% (clnqüenta e um por cento) das ações
representat!v·as do capital da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil, as quais não poderão ser alienadas pela Prefeitura, senão a título gratuito, e à própria União.
§ 1.0

A partir da transferência das ações representativas da maioria do
ca,p!ta·l da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, caberá ao Prefeito preencher os cargos do Conselho de Administração, da Dlre.toria e do C\lnselho Fiscal
com a observância do disposto nos parágraJfos do art. 12 da Lei n.O 2.874, de
19-9-56.

§ 2.0 o Presidente da Companhia Urbanizadora. da Nova Capital será
demissiv•el ad.nutum.
§ 3.o - A COmpanhia Urbanlzadora da Nova Capital é isenta de Impostos,
taxas e quaisquer ônus fiscais da competência tributária do Distrito Fede.ral.

Art. 49 - Permanece em vlgor até 30 de abril de 1965 o ato ratificado pelo
art. 24 da Lei n. 0 2.874, de 19 de setembro de 1956, que declarou de utilidade e
necessidade pública e de Interesse social. para efeito de desaproprtação, a área
de terras d'o Distrito Federal refenda no art. 1.0 da mesma lei.

Art. 50 - serão observadas, no que forem aplicáveis, até que o Poder competente delibere a respeito, as leis, decretos (vetado), atualmente em vigor na
área do Distrito Federal.
Art. 51- Fica au.tortzada a abertura do Crédito de Cr$ 100.000.000,00 (cem
milhões de cruzeiros) para atender às d·espesas de pessoal e material necessãrtos
à organização e funclonamen to dos serviços públ!cos referidos nesta lei.
Art. 52- Flca autorizada a abertura do crédito especial de Cr$ 150.000.000,00 .
(cento e cinqüenta milhões de cruzelr~s) para atender às despesas de desapropriação de t·erras no Distrito Federal.
Art. 53 - Os serviços de policiamento de ca-ráter local do Distrito Federal,
constituirão o Serviço de Polícia Metropolitana, Integrado no Departamento
Federal de S·egurança Pública, e subordinado ao Ministro da Justiça e Negócios ·
In terlores.
§ 1.0

O Departamento Federal de Segurança Pública e o Servlç.o de Policia
Metropolitana serão dirigidos por um. Chefe de Polícia, em comissão, padrão
CC-1 e ficará Inicialmente Integrado por 3 Delega-dos em comissão, padrão OC-3,
e 3 Escrivães (vetado), padrão CC-6, nomeado·s pelo Presld:ente da iRepúbl!ca.

§ 2.0

O Ministro da Justiça e Negócios Interiores poderá requisitar servidores federais pa·ra Integrarem provisoriamente os quadros do Serviço de Pollcia Metropolitana e utilizar, mediante convênio, servidores dos Estados.

§ 3. 0 - A organização e funcionamento do Serviço de Polícia Metropolitana
serão regulados, em caráter definitivo, em lei especial.
.
.
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Art. 54 - Enquanto não for aprovado o Regimento de Custas da Justiça do
Distrito Federal, apllcar-se-á o vigente no a:ntig<J Distrito Federal. (V·etado.}
Art. 55·- A presente lei entrará em vigor na data de sua pub'icação, revogadas as disposições em contrário.
·
·
.. Rio de Janeiro, 13 de abril de 1969; 139.0 da ~dependência ·e 72.0 'da República - JUSCELINO KUBITSCHEK - Armando Falcão - Jorge do Paço Mattoso Maia - Odylio Denys - Horácio Lafer - S. Paes de Almeida - Ernani do
Amaral Peix;oto - Clóvis Salgado - FernandO' Nóbrega ~ Francisco de Mel1o
- M!irio Pinotti.
.
.
.
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LEI N. 5.538, DE 22 DE NOVEMBRO DE.1968
DiSpõe sobre a organização do. Tribunal de Contas do Distrito Federal,
e dá outras. providências.
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Art. 29 - No exe["Ciclo de suas atribuições de controle da administração
financeira e orçamentária o Tribunal representará ao Pref,eito. do Distrito· Federal e-ao Senado F1ed&'lll:l so-bre ine.gularldades e .abusos por ele verificados.
Art. 30 - O Tribunal de Contas, de ofício ou mediante provocação do :Ministério Público ou da Auditoria Financeira e OrÇamentária. e demais órgãos
auxiliares, se verificar a ilegalicla.de de qualquer despe·sa, inclusive as· decorrentes
de contratos, aposentadorias, reformas e pensões, deverá:
I - conceder prazo razoável para que o órgão da administração pública
adote 'as providências necessárias ao exato cumprimento da. lei;
·
.
II - sustar .a execução do ato, em caso de não atendimento da. dete.rmina.ção,
exceto em relação aos contratos;
· ·
III - soli'cità.r a.O Senado Federal, se se tratar de contrato, que detennine
a. susta.ção do .ato ou .outras medidas· que ·julgar necessárias ao ~esguardo dos
objetivos legais, no caso de não ter sido atendida a. determinação do inciso I.
§ 1.0 - No caso do inciso m, considerar-se~á insubsistente a impugnação,
se o Senado Federal não se manifestar sobre a solicitação do Tribunal no prazo
de trinta dias.
··
··
§ 2.o ~ ~ o P~e·f,eito do Dl.strtto' Federal ordel!lJar a execução do ato a que
se ref•ere o inciso II, o fato deverá constar diO relatório referido no § 3.<> do
art. 28.
Art. 31 ..:.. Compete ainda ao Tribunal de Contas, na forma do· art: 110 da
Coru>tituição Federal: .
I - elabOrar .e alterar seu Regimento Interno;
.
II _ organizar seus serviços e prov,er-lhes os cargos na forma oo lei; .
o Vice-Presldente
e da:r~lhes posse:
.III - eleger o Presidente,
.
.
IV - conceder licença e férias aos Ministros;
· v ___: : .. Vetado ... ;
.
VI - .prestar informações ao Senado Federal.
'

:I
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CAPiTULO n
Da Jurisdição

!I
li

I',,
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Art. 32 -

. . . Vetado ...
Parágrafo úrtico - Vetado ...
· A.rt. 33 - !Estão suj,eitos à tomaoo de contas e só por· ato do Tribunal de
Contas podem ser li-berados de sua l.'esp·onsabiUdade:
I - os que .ordenam despesas;·
·
II - as pessoas lnid'Cadas no art. 32, caput;

- 276todos os servidores públicos, civis e milit!lJl'es, ou qualquer pessoa ou
estipendiados pelos cofres públicos ou não, que derem causa a perda,
subtraçao, extravio ou estrago. de valores, bens e m:a.te·rLal do Distrito Feder~
ou pelos quais este seja responsável;
IV - todos quantos, por expressa disposição de lei, lhe devam prest!lJl' contas.
III -

entidad~,

Ti'tOLO m
Da Auditoria Financeira e Orçamentária
Art. 34 - A Auditoria Financeira e Orl(amentãrla que será exercida sobre
as contas das unidades administrativas do Distrito Fedm-al, tem por fim a
fiscal.Wação das pessoas sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas, na form:a.
do disposto nos arts. 31 e 32, bem como o exame das contas dos responsáveis.
Art. 35 - Para o ell1ercíclo de Audltoria Financeira e Orl(amentária o Tribunal de Contas:
I - tom!lJl'á conhecimento, pela sua publicação no órgão oficial da. lei orçamentária anual dos oa:-çamentos pluria.nuais de investimentos, da a.berlum elos
créditos adicionais e correspondentes atos complementares;
II - receberá uma via dos documentos a seguir enume11ados:
a) atas relativos à programação financeira de desembo~so;
b) balancetes. de receita e despesa; .
· c) relatórios dos órgãos. a.dmin1strativos encarregados do contrOle financei·ro
e orçamentário interno;
d) a:'elação dos responsáveis;
e) todos os contratos, termos, convênios e acordos lavrados.
m - solicitará, .a. qualquea:' tempo, as informações l'lelativas à administ11ação
dos créditos e outras que julgar imPl"escindíveis;
IV - procederá às inspeções que considetar necessárias.
§ 1.0 - As inspeções serão realizadas po·r funcionários dos órgãos de auditoria financeira e orçamentária do T.ribunal de Contas ou, mediante contrato,
por firmas especl.alizadas ou PDa:' especialistas em auditoria financeira, sempre
com a assisténcia imediata. de um auditor.
§ 2.0 - Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonega.do
ao Tribunal de. Contas em suas ins~ões, sob qualqu.er pretexto.
§ 3.0 - Em caso de sonegação, o Tribunal dle Contas concederá prazo para
ap11esentação da documentação ou informação. desejada, e, não sendo· atendido,
comunicará o f·ato ·à autoridade competente, pM'a as medidas cabíveis.
§ 4.0 - Se, de qualquer modo, o Tribunal de Contas não vier a ser atendido,
o fato será comunicado ao Senado Federal, suj•eitando-se as autoridades responsáveis às penalidades aplicáveis.
§ 5.0 - O Tribunal comunicará às autoridades compe.tentes o resultado dos
estudos e inspeções que realizar, representando ao Prefeito do Distrito Federal
e ao Senado Federal sobre irregularidades e abusos· que verificar.·
Art. 36 - O '11ribuna.l de Contas, respeitados a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades da. Administração do Distrito F1ed&al e sem
prej·udicar as normas de controle financeiro e orçamentário interno, re.gulaa-á a
remessa das informações que lhe sejam necessárias para o ell1ercício de suas
funções.
Art. 37 - Sempre que o Tribunal, no exercício do controle financeiro e
orçamentádo e ·em conseqüência. de irregularicliacles nas contas de dinheiros
arrecadados ou despendidos, v·erlflca.r a configuração de alcance, determinará
à autoridade administrativa providências no sentido de SlldlM' as !r11egularidades,
devendo também ma.ndrur procedea:' ao !mediato levantamento das contas para
apuração dos fatos e identificação dos responsáveis.

-277TiTULO IV

Do Julgamento
. Art. 38 - O Tribunal de Contas:
· I - julgllii'á da regularidade das contas das pessoas Indicadas nos aJI'ts. 3•1
e 32, mediante tomada de contas levantadas pelas autoridades administrativas.
n - julgará da legalidade· das concessões iniciais de a.posen<ba:c!Jorlas, reformas e pensões de 'J)e'SSOa.l d·a !Administração Dlreta com .base na documentação
do órgão coml)etente;
I l l - julgará os embargos opostos às suas decisões bem conio a revisão do
processo de tomada de contas, em 11.1azão de recurso';
·
IV - ordenall'á a ;prisão .admlnlstmtlva, por pr1120 l!lláo superior a 90 (noventa) dias, dos responsáveis que, com alcance julgado em decisão dleflnitlva, ou
Intimados para dizerem sobre o alcance ~rlflcado em procec;sos de tomada de
contas, procurarem ausen<ba:r-se furtivamente, ou abandonarem a função, o emprego, comlssoo ou serviço, de que se ·acharem enca.l'll'egados.
Os documentos que servirem de bru;e à decretação da medida serão remetidos ao Procurador-Geral do Distrito Federal, para instauração de processo
criminal. A competêneloa, conferida ao Tribunal, não prejudica a Administração
Pública e seus agentes, na forma da legislação .em vigor, pllii'a ordienar Imediatamente a detenção provisória dio responsável alcançado, até que o Tribunal
deHbere a respeito sempre que ~m o exigirem os Interesses da ~azenda. Pública;
v - f!Jclllrá, à revelia, o débito dos responsáveis que, em tempo, não houverem apresentado •as suas contas nem devolvido os llv·ros e documentos de sua
gestão;
VI - fixará, igualmente, à revelia, o débito dos responsáveis que deixarem
de atender às diligências ordenadas pelo Tribunal, nos processos de comprovação de despesas;
vn - mandará expedir quitação aos responsáveis cujas contas estiverem
exatas;
.
vni - resolverá sobre o levantamento dos seqüestros, oriundos de decisão
proferida pelo próprio Tribunal e ordenará a liberação dos bens seqüestrados
e sua respectiva entrega.
.

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

Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece
diretrlzes para a reforma administrativa, e dá outras providências.

. ....... .. ..... ............... .............. ... .......... .. .................. . . .
TtTULO XII

Das Normas Relativas a Licitações para Compras,
Obras, Serviços e Alienações

i'
'I

Art. 125 - As licitações ;para compras, obras e serviços passam a re.ger-se,
na Administração Direta e ·nas autarquias, pelas normas consubstanciadas neste
Título e disposições complementares a;provadas em decreto.
.
Art. 126 - As compras, obras e serviços efetuar-se-ão com estrita observância do princípio dia licitação.
·
.
§ 1.o - A licitação só será dlspensllida nos casos previstos neste Decreto-Lei.
§ 2.0 - Jt dispensável a licitação:
a) nos casos de guerra, grave perturbação da. ordem ou calamidade pública;
b) quando sua realização compromet& a segm-ança nacional, a juízo do
Presidente da República;

.
I

.•

~"278.~

c) quando não acudirem interessados à licitação anterior, mantidas, neste
caso, ·as condições preestabeieeidas ·
d) na aquisição de materiais, eqUipamentos ou gêneros. . que só .podem ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, bem
como na contratação de serviços com profissionais ou fLrmas de notória especialização ;
e) na aquislçã.o de obras de ar·te e objetos históricos;
· f) quando a operação envolver concessionário de serviço pÍ!bllco ou., exciusivamente, pessoas de direito público interno ou entidades sujeitas ao seu controle majoritM-io;
g) na aqulsiçã.o ou arrendamento de imóveiS destinadOs ao Serviço Público;
h) nos casos de eme11gência, caràcterlzada a urgência de atendlm·ento de
situação que possa ocasion·ar PI'ejuízos ou comprometer a seguran~a de pe•ssoas,
obras, bens ou equipamentos;
·
i) nas compras ou execução de obras e serviçoS de pequeno rulto, entendidos como tal os que envolv.el'em importância inferior a cinco V'ezes, no caso
de compras e serviços, e a clnqüent.a ve?Jes; no caso de obras, o vruor do ma1or
salário mínimo mensal.
§ 3.0 - A utll!zaçã.o da faculdade contida na alínea h do parágrafo anterior
deverá ser imediatamente obj,eto de justificação pemnte a autoridade. supe.r!or,
que julgará do acerto da medida e, se foll" o caso, pl'omoverá a responsabilidade
do funcionário.
Art. 127 - Soo modalidades de licitação:
a concol"rêncta;
n - a .tomada de· preços;
III - o convite.
§ 1.0 - Concorrência é a modalidade d•e licitação a que deve recorrer a Administração nos casos de collllpl'as, obras ou serviços de vulto, em que se admite
a participação de qualquer licitante através de convocação da matar amplitude.
§ 2.0 - Nas COOCOO"l'ênctas haverá, obrigatoriamente, uma fase Inicial de
habilitação Pl'eliminar destinada a comprovar a pLen.a; qualificação dos intel'essados para realização do fornecimento ou execuçã.o da. obra ou serviço progl"amados.
§ 3.0 - Tomada de pl"eÇos é a modalidade de licitaçã.o ·entve interessados
previamente registrados, observada a necessária habilitação.
§ 4.0 -Convite é a modalidade de licitaçã.o entre interessados no ramo
pertinente ao obj.eto da licitação, em número mínimo de três, escolhidos p•eLa
unidade administrativa, registrados ·ou não, e convocados por es·crlto com antecedênca mínima de 3 (três) dias úteis.
§ 5.0 - Quando sé tl'atall" de compras ou serviços, cabe realizar concorrência
se o seu vulto for igual ·ou superior a dez mil vezes o v.a.lor do maior salário
mínimo mensal; tomada de preços, se inferior àquele val·or e Igual ou superior
a cem vezes o valor do maior salário mínimo mensal; e convite, se lnfer!Oil" a
cem vezes o va:1or do maior salário mínimo, obse,rva.do o disposto .na alínea i
do § 2.o do a.rt. 126.
§ 6.0 - Quando se tratar de obras, càberá a:~ealizar concorrência. s•e· o seu
vulto for igual ou superior a quinze mil v·ezes o valor do maior salário mínimo
mensal; tomada de preços, se inferior ·àquele valoc e igual ou ·surperlor a quinhentas vezes o valor do maior salâ.rlo mínimo mensal; convite, se inferior a
quinhentas vezes o valor do salário mínimo mensal, observado ·o disposto na
alínea i do § 2. 0 do art. 126.
§ 7.0 - Nos casos em que couber tomada doe preços, a autoridade administrativa poderá preferir a concorrência, sempre que julgaT conveniente.
I -

-279Art. 128. - Para a realização de tomadas de preços, as unidades administrativas manterão r·egistros cadastrais de habll!tação de firmas, periodicamente
atualizados e consoantes. com as qualificações especificas estabelecidas em função
da natureza e vulto dos fornecimentos, obras ou serviços.
§ 1.0 - Serão fornecidos certificados de registro aos .Interessados Inscritos.
§ 2.0 - As unidades administrativas que incldentalmente não disponham
de registro cadastral poderão socorrer-se do de outra.
Art. 129. - A publicidade das licitações será assegurada:
I - no caso d·e concorrência, mediante publicação, em órgão oficial e na
imprensa diária, com antecedência mínima de trinta dias, de notícia resumida
de sua abertura, com indicação do local em que os interessados poderão obter
o edital e todas as Informações necessárias;
II - no caso de tomada de preços, mediante afixação de edital, com antecedência mínima de quinze dias, em local acessível aos interessados e comunicação às entidade.s de classe, que os representem.
Parágrafo único. - A Administração poderá utilizar outros meios de lnformação ao seu alcance para maior divulgação das licitações, com o objetivo de
ampliar a área de competição.
Art. 130. - No edital indicar-se-á, com antecedência prevista pelo menos:
I -

dia e hora e local;

II - quem receberá as propostas;
III- condições de apresentação de propostas e da participação na licitação;
IV- CT!tério de julgamento das propostas;

V-

descrição sucinta e precisa da licitação;

VI - local em que serão prestadas Informações e fornecidas plantas, Instruções, especificações e outros elementos nec·essários ao perfeito conhecimento
do objeto da licitação;
VII - prazo máximo para cumprimento do objeto da licitação;
VIII -

natureza da garantia, quando exigida.

Art. 131. - Na habll!tação às licitações, exigir-se-á dos interessados, exclu.slvamente, documentação relativa:
I II -

à personalidade juridica;
à capacidade técnica;

III - à Idoneidade financeira.
Art. 132. - As licitações para obras ou serviços admitirão os seguintes regimes de execução:
I --: empreitada por preço global;
II -

empreitada por preço unitário;

III - administração contratada.
Art. 133. - Na fixação de critérios para julgamento das licitações levarse-ão em conta, no Interesse do serviço público, as condições de qualidade, rendimento, preços, condições de pagamento, prazos e outras pertinentes, estabelecidas no edital.
Parágrafo único. -Será obrigatória a justificação escrita da autoridade
competente, sempre c;:ue não for escolhida a proposta de menor preço.
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Art. 134. - As obrigações, decorrentes de licitação ultimada, constarão de:
I - contrato bilateral, obrigatório nos casos de concorrência e facultativo
nos demais casos, a cr!tério da autoridade administrativa;
II - outros .documentos hábeis, tais como cartas-contratos, empenho de
despesas, autorizações de compra e ordens de execução de serviço.
§ 1,0 - Será fornecida aos interessados, sempre que possível, a minuta do
futuro contrato.
§ 2.0 - Será facultado a qualquer participante da licitação o conhecimento
d.os termos do contrato celebrado.
Art: 135. - Será facultativa, a critério da autoridade co~petente, a exigência de prestação de garantia por parte dos licitantes, segundo as seguintes mo·
·
dalidades:
I - caução em dinheiro, em títulos da dívida pública ou fidejussória;
II - fiança bancária;
III - seguro-garantia.
Art. 136 - Os fornecedores ou executantes de obras ou S•erviços estarão
sujeit·:Js às seguintes penalidades:
I - multa, prevista nas condições de licitação;
II - suspensão do direito de licitar, pelo prazo que_ a autoridade competente
fixar, segundo a gradação que for e.stipulada em funçao da natureza da falta;
m - d·eclaração de inidoneidade ·para licitar na Administração Federal.

Parágrafo único. - A declaração de inidoneidade será publicada no órgão
oficial.
Art. 137. - Os recursos admissíveis em qualquer fase da licitação ou da
·execução serão definidos em regulamento.
Art. 138. - É facultado à autoridade imediatamente superior àquela que
proceder à licitação anulá-la por sua própria iniciativa.
Art. 139. - A licitação só será iniciada após definição suficiente do seu
objeto e, se referente a obras, quando houver anteprojeto e especificações bastantes para perfeito entendimento da obra a realizar.
· Parágrafo único: .;.... o disposto na parte final deste artigo não se aplicará
quando a licitação versar sobre taxa única de redução ou acréscimo dos preços
unitários objeto de Tabela de Preços oficial.
Art. 140. - A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral.
·
Art. 141. - A habilitação preliminar, a Inscrição em registro cadastral e
o julgamento das concorrências e tomadas de preços deverão ser confiados a
comissõ.o de, pelo menos, três ·membros.
Art. 142. - As licitações de âmbito internacional ajustar-se-ão às diretrizes estabelecidas pelos órgãos responsáveis pela politica monetária e pela política de comercio exterior.
Art. 143. - As disposições deste Título aplicam-se, no que couber, às alienações, admitindo-se o leilão, neste caso, entre as modalidades de licitação.
Art. 144. - A elaboração de projetas poderá ser objeto de concurso, com estipulaçúes de prêmios aos concorrentes classificados, obedecidas as condições
que se fixarem em regulamento.
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- '281PARECER
N. 0 444, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Ofício 'IS" número
12, de 1974 (n.0 10, de 1974-Pf.MiC, na origem), do Senhor Presidente do
Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado ~ederal, cópias da
petição inicial, das notas taquigráficas e do acórdão proferido naquele
Egrégio Tribunal ao apreciar os autos da Representação n.0 899, do Estodo de Goiás, o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 0 7. 485,
de 2 de dezembro de 1971, daquele Estado.
Relator: Sr, Osires Teixeira
Com vistas ao preceituado no art. 42, item VII da Constituição, o Senhor
. Presidente do Supremo Tribunal Federal .submete à nossa consideração cópias
da petição inicial, das notas taquigráflcas e do acórdão em que aquela E'grégla
Corte declarou Inconstitucional a Lei n.o 7.485, de 2 de dezembro de 1971, doEstado de Goiás.
A ref.erida decisão a tendeu aos aspectos finais referidos no art. 116, da Lei
Maior, e respaldou-se no fato de haver aquele dip'oma estadual violado, no que
concerne a iniciativa, os arts. 13, In e 57, Ir, da Constituição Federal.
: Ante o exposto, a Comissão, dentro do cumprimento aos dispositivos constitucionais invocados e ao art. 100, II, de nosso Regimento Interno, submete ao
. Senado Federal o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO
N. 0 33, DE 1974
Suspende a execução da Lei n;o 7 .485, de 2 de dezembro de 1971, do
Estado de Goiás, declarada inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, proferida aos 27 de setembro de 1973.
Art. único ;_ É suspensa a execução da Lei n.0 7 .485, de 2 de dezembro de
1971. do Estado de Goiás, declarada Inconstitucional por decisão definitiva do
Supr-emo Tribunal Federal, prolatada aos 27 de s·etembro de 1973.
Sala da;s ·Comissões, 18 de s-etembro de 1974. - Daniel Kríeger, Presidente
- Osires Teixeira, Relator - Wilson Gonçalves - José Lindoso - Acciol:y Filho
- Helvídio Nunes - José Sarney - Italívio Coelho.
PARECER N, 0 445, DE 1974
Da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Pnojeto de Decreto Legislativo n. 0 17174, da Câmara, que apr.oVta texto da Convenção sobre o
Regulamento Internacional para evitar abalroamentos no mar.
Rel!a.tor: Sr. Accioly Filho
1. Concluída em 1972, em Londres, a Conv·enção sobre o Regulamento Internaclcrrual pa1:>a ·evilta·r aba.Iroamentos :no ma1r vem wgJ,r.a ao Congresso· para sua
i!'atiflicação formal.
2. O RJeg.uLam1m1:io dispõe sobre p.rocedimen•os, d!efiniçães, regra:5 dJe gove~ e
de :nav•eglaçã,o, luzes, maroas .e sinal:~ e outros menos de·s·tLnados a prevençao de
abMro1amento m mar.
3. Nã1o há .o:nflJJt,o ent.r•e o p•actua.d•o e o di·reLto i.nltemo, sendo C~· qu1e o Minlsté.rio d•a Madnha 'entten.cte ser conven·lent·e ·e opontuna a l'at:Jficaçao pelio Br:l.sil od1e .siUa .aidesão àqwLe pacto.
4. A Câmara dos Deputados já se pronunciou sobre a matéria, tendo votado
. proje1lo· de Deooeto Legls1art;iv,o del!tdina.cto à a.provação da Convenção.
Em ·fMe octo ·eJqJQsto, o meu voto é pela .apro·VIaçãlo• d1o •P.ro•jelto de Decrew
Legl~l:•a:tl'VIo or1und;o da Câmaa:a dos Deputados.
Sala das Reuniões, em 12 de setembro de 1974. - Wilson Gonçalves, VicePresldente, no exercício da Presidência. - Accioly Filho, Relator - Carlos Lindenberg - Fernando Corrêa - Lourival Baptista - Leoni Mendonça - João
Calmiln - Virgílio Távora..

-282PARECER N. 0 446, DE 1974
Da Comissã.o de Transportes. Comunicações e Obras Públicas, sobre
o Projeto de DecretG Legislativo n.0 1'7, de 19'74.
· .
Relator: Sr. Danton Jobim
O Senhor p,reskl:en1le d1a Repúbl:,ca, .P•O•r medo dia ·Men.s·a.l?lem n.0 1M, de 1974,
subm:e:te à Consi•deraçã•o do OongDesso Nac:lion.al, o .texto dia .Conv•enção ~obire o

Rle•gu1aJtnern.t.o mbernacilolllJa.l para Evita.r AbalJroame.nto no Ma1r. CIO!!IJcltoo•a em
Lc•n,àres .a. 23 oà1e ·O~~blro de 1972.

2. A ElQPosição de Mot.!vcs do Senhor MLni:stro die Es.ta,d•o das Re·lações ~
in fol1!llla:
"0 !ill$Jl'umento não foi a&llna,do P•eLo Br8Ql .ao térmtno ,dJa. ~eumião· de
I..oand;l'es, p1o•r oonsid•e!l1!11I' o Chefe dia. De:llegaÇão q:u1e a~l?lumas D'VIa.ções,
i.ntro•duzidias no mesmo., m•ereci<a.m e:lQam:c ma,is d:et!do por parnlleo das 11JU!toridade•s oom,pet•el!l.tes. b11asilei!l1a.s.
EnllretJalllJOO, ~c•r AvLso :enviald.o a:o MinlJStério drus RJe1a.ções EJOtieirlKJa.'les, em
18 de 1abr!l•die 1973, o Senhor M.l.nl:Sit:m ®. Matr:m:ha !Jnfo,I'ilniOIU ~ulgall' Opoil"tuno que .a Con\'enção fosse ·a•ssinaldla pelo B11oo!J:, d1en.~o d~. :p11a.21o estabelecido, isto é, 1até 1.0 de junlm dlaque·Je a.no, em vdlllbude de• sua alta
l.mp0!11tÍII!lJcia. Q:Jiall'a •a. regllll1ança d.a 1111aveg:ação.
Em 23 de ma.lio d~e 1973, dfvldamelllJte :3JUJtorl21adlo pe.Jo ExcelielllJti'IS.Imo Senhor PireSdicLen1Je EnníliiO' G3!11t'aLSta21U Méddci, Q• Embatxado•r do Bras!J. em
L:md~re.s. a.siSLnou a Conveiilção em a:pr,eço.
'IIendo •em vista .a ;n1rutureza do ci.Jtado .latstl1umento. f•a.z-se II!Jooe.ssâ:rdia sua
ra.tificação fomtatl, .•após •a ap11oV13.Ção· pelo CotU~l'eiSISO Nia.c!Jonal, confior:me
o dlspo.sto oo a.n. 44, Lnc.iiSo I, d,a, Oon:.titmição F.er:lie!11al."
3. o •alud~oo RJeg111la.me:nto preiVê ·UJma .sé~e d:e ·11eg1ras pa•Pa .con,duçã.o• dJe em·ba~rca.ções. 1:1a.:IS ·ccm.o velocLcLatd•e de .se~ull'lal!lç.a;, me~oo •a ·manobras pa111a e:viJta.T
riscos e colisões, nas diversas condições de vlsiblUdade.

Quanto à
Regna. 2):

~espoosab!ll:tlia•de

pe1a!S •av.ana.s, o Re•gttlametllto e.snabeliece (IPamte A,

"Nadla •Uie.:lt•a•5· Regr.a•s d~spel!liSará qualquer ·emb!lii'oaçõlel5 ou se:u pl'\Oiplrietártl), seu ooman•rualii'be ou sua trlp.uLa.ção, das COiliSieqüêncla.s: Ide· qu;atlquer

negligência, de qualquer precaução reclamada ordinariamente pela prática ma~rlnhel:ria ou ·pe1a:s clitcUI!listânc•!·as. •flS.:peclads do caso.
Ao lnte•rprte.t~r e cumpr.lir esta.s iRteg:!l1as, dleverão se~r leViad.oiS 1111a dle·vld~
CO!li'la ;todos c,:. peri~s à nav.eg:a.çã.o e de colisão e ,tJoc1rus •ats clircl!nlSitâii!Jclas
especiais, inc'usive as J!mitacões das embarcações envolvidas, os quals
pocJJerão· 1Jo,rn,aa- um ·a.fa:s.na.mento destas Reg.1131s :nooess!ÍlrtiO• ·POil'at eiVdltar
perigo imedi.alto."
·
4. A Câma~.a .dotS Depu:tatdOtS·, ex.a.mlln,aru:lo a maJtéria, ;re.solveu. ·aprte~SeiilJtrur o pre~en.t•e proje·to, qllle fod •aprovado S•em restriçõe.s.
5. A Clomissàlo· die ReLações Exllell'io11es desta Casa. .após •all1•a1kc;,ar •a proposição
·t'ISISd.m CO!n~UJ! ISielll ,P•atre•C•el':
"Não há CJ()nfllto :elllJtre o P'a.~•;urudo e O· ~treirt:Jo illlJtell'llliO·, sell1Jdo• ce!l1to que o
Mlmi.stério da Mrurl111ha en,teiil:cl:e s'e•r conven!enlbe •e oip011tUI!lJa •a ll.1a,td.fl:cação
P•e>lo Bl'laBil <l:e ~Sua ades.ãlo àJqu.eLe prucro.
A Cá.m1~111a. dio~>. Del)•utadoo já s1e PQ'Ooil'Un·ciou sobre a. matéria, tendo votado
projeto àe Decreto Legislativo dest!nad·D à aprovação da Convenção.
Em f.ace di:> exposto, o meu vo'o é pe~a aprovação do Projeillo dle Dem-ebo
Legls•latlvo oriundo à.a Câmara dos De~putado.s."
6. Do p<Xnto de vista. d.a. polW•ca nacioll1•al dte transpoa-tes, co111vêm, a.penas, lliduzu·
que a:; r•egras cont!dlas no Regu:lame.nt.o o1·a em eJtame n:a.dla madiS rteiJ)<11eiSielll11lam
elo que o ap.e:rf•eiçc•ame·nt.o das norma,s técnk~s e ju~rídioa,s. previiSrtlaiS, diel'ld~ 185(),,

'I

- '233··no n:sso Có:iigo d..e Nav.;;ga.~ão ·e nJ Código Br.a.sl1eilro do Ar (De•ol.'lebo-Lei n. o 32,
196·6), po1rquan,to 1a a,t!vLàia1de .'ra.nspo.rtadJC•ra sempl!1e é te'XIer.cdiCLa oom ruma pequena
mllll'gem de lil!Seglll'Bin~a., perce.ntagem es.s•l de difícK el'm1n·ação.
An.t1e .~ ·exp•cl~to, ·o~nrunos pe1a apll'ovaç.ão do pre~leQ'lfte proje•to.

SaJa das Oolltlhssões. •em 19 de s:e•t•ernbil.'lo de 1974.- Leandro Maeiel, Pre•s~c!lente
. - Danton Jobim. R.e1ator - Lenoir Vargas - Alexanilll'e Costa - Luís de Bar. ros - Luiz Cavalcante.
PARECER N. 0 447, .DE 1974
Da CmnisSão de Constituição e Justiça, ~obre o Projeto de Lei do
Senado n.0 11, de 1974, que "acrescenta um ~ 4.0 , na nova redação dada
pelo Decreto-lei. n.0 229, de 28 de fevereiro de 1967, ao art. 457 do Decretolei n.o 5.452, de 1. 0 de maio de 1943".
Relator: Sr. Nelson Carneiro
R;~~~·u1!1ou inútlJ a !nicJ.altiVIa •à,e•s~.a Com:lssã!O, a:::J soMcit::t.r !:nicrnl.a.Ções ao Sir.
Ministro d·o Trabalho sobre o mérito do Projeto n.O 11, d·e 1974. cuja constituclo. Illa~à.a:àle J.~·g<o p!<c:1o:.amei De~eu ·D p~2io 1egal sem que •aqueJe ilru.srtme t•,•IUlar
msnife~~~a~<:le o pomo de vl~·ta de ~:eu Mlm1stério. C.umpme-noiS•. •a:s~m. di21e~r sobre
o merecimento da proposta, pava acolhê-Ia. em termos. Ainda 11e·centemente .o
SiruUerut::~ •d1c,s. Em;pme•gadoo no Com~·rcLo Ho~·e·1iel 1 1l'O e ·Sim',1all.'les do Esta>ào .dia Gua. na:brul1a e 19, !Em:p1re;,a; Gu•al!l,ab,a['a Pá1ac•e HortJel S.A. submete~a:m à holllliOiLagla:ção
do TribUI!lla:l RJeglooa.l do 'Dl1a:ba1ho dia 1.a Rlegiãio •a!cordo· ~1o•bne ~olusãJo, de 10%
nas m1tas dlc1~ fil.'leg\JI<lse.s, a· •ítulo d:e !l'O•rjeta\S.. P3•11a di.:•tQ'IIbuiçã~J. •a•os <e•'ll.pmel?)~i''"·
,<,egundQ .t.a:beh •91Th8XJ9óa. O l'e1a.toll' do ras.pe.ctivo a.córdão. J.u•iz Aimall10· Bamt'letiO da
SF'I"a. a1E1sim api!'OV()Iu: - "A praJre dia. i•n:CliUJs.ão dia tla..x.a d·e •9Jervloo ·de 10'% nas
nc~a.s dos fr•a~es,es, die1S1de qu:e ta.be1adia e .oo,rutl10waid:a; a sua d71S•tribu•lçãJo, aoo emnl!'leg'!l.ldios, é ,.,a,J.Uiba:r e con~enle~be, pl()ll'que 1evLt:a .a en'ÍJl'egta dra. g<a•rJ•ertJa peJ>o fme.guês

•ao. emprega,à1o. E eStS•a. p11.1axe Vlem õ'e~do gEn•e.1.1~.ldz.sda nos ~srbabeibcimel!l·WIS do
gênle<l'Ó, •C'Cillvmào .\Jej1a T•efnllada. -em a'cC·l'do norma,'ivo. p~l!':a. bo1a execução na

'
, I

I'

práJtd·c·a.

·

· Oamo s•e vê. o •a.eo['lào horlJ.,Ol,ogtado, t!lrna.ndf.l o•brigart:ó,r1a .a go11je.t,a de 10%
n·!lls notas 1àJC1S h~ltéils e slmil;ares, não se ref,eriu ap.ena.s a.os g;ll,rçol!lJs, mas a todos
oiS 'ellnP•regados conforr:me a .!legull!lJte 1•abe1a:
P~tnto

Tabela de Pontos por Categoria

Diário
Faxln1~''"c's

- Cop•etros e Aj1.1dal!lJtles de Oozlinha
Aux!Ua:r1es •dle ~upa.rl.a e Loava;nd,ell.'liJa - Pildl!'eiliro -

1

2

·3
4

5
6

.

Garçons e Commhs
Arrlr'umaJdla•r - Arr.umadeLr.a - Asc<e!liSorllllta - Pootedlro' serWço COZllllh1e1ro - Caixa da Ocp•a - Enoa:me~ald1o dle> Rialu~a e L:~.
Mie1I1S1ag.e~ros

-

w.mdieria
Rlecepciolilet.a e Chefe Re•oepção - Po·r.bedro - Poot•e~· Cihefe O!!ip[WO Portaria
Adcáorustm. - AuxiJ.!,ar de Es•cl1ltór~1o - Go·vea.maru1la - Maditre

7

D'Hotel - Cbef,e de OozLnha •e TeJefcl!llsta
Chef·e d·o P·eSSIO•a: e Oontador

8

Geren~e

Cl~edo

C.a'I'pdnlteiro

_ Motm'lsta e Pmtor - Mecânic.o de Manu'en()ão· - Eiletr.l•clsta

que ·e•~s•a .so1uç1\io, jâ lliOOit•a pela J•us,t!ça, d•eve preV1a1ecer como ibeactx:l· Legal.

.'
•

(
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EMENDA N. 0 1 Dê-s.e a.o
"§ 4.0

§
-

CCJ

4. 0 a segrointe reooção:
Para execução do

§ 3. 0 ,

os Hotéis incluirão em .suas notas de

lroSJp,eda,g~ean ·a ,t;~a de 1o% , e, o.> •e-.sl:labeLecim·e!!lltos s~lmllaJl'\M de luoro,
primei~a e .s·egunda .crutJego.rlJas, incluirão a me•sma. t~a. pllil"!ll dll9trlbudção
ent.l"e CIS ·empl"egado.s, d·e ac:o,rdo com a segu!m,'e ·ta.be~a.:

Ponto Diário

Tabela de Pontos por Categoria
F1axln.e1r·o,: - Oo:p•eiroiS e Aj ud1anrl:>e.s de Oozinhra
Auxi!la;r.ag de Roup.a.na e Lavamc'.ler!.a - Pedxe~ll"o -

1

Carp.1nteiro
- MotJo·rista. e Pin,tJo,r - Mecânico de Manut.enção - Eletriclsta
Memageixos - Garço.ns e Commis
Ai'rumaJd,or - Ail1l1umade·~ra - Ascensorlst~ - Pol1te!.ro· Serviço Oozinhewo - Oai~a. da Cop.a - Enca.r:r•eg~Rdo· d1e Roup;a. e Lava.nder!la.
Recepci·o,niiSt.a .e Ch-efe Re•c•epçã.o - P01rte!Jro - P·o•r.teliro Chefe Capitão Poo~a.ria
Mclomsta - Auxiliar d:e Escr.i!tório - Govetl'lnrunta - Ma!tre
D'Hotel - Chef•e de Cozinha e TeLefo!l'ld&ta
Chief,e do Pesso•a.: e Contador
Gerente

2
3
4
5

6

7
8

EsiSe o meu pa,Dec•er, poeia a.provação eLo p.ro.jetJo, com a emenda rucima. rug:er:da.
Sala dBJIS Ooon.!..."!Sões. em 7 de a.go,;1to de 1974. - Accioly Filbo, :BrieSJJcLeiiiitle em
- Nelson Carneiro, ReLartlor - Helvídio Nunes - Carlos Lindenberg José Lindoso - Wilson Gonçalves - Gustavo Capanema - Heitor Dias - Osires
Teixeira.
e:x;e~cíclo

PARECER
N. 448, de 1974
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Senado
n.o 11, de 1974.
0

Relator: Sr. Heitor Dias

o presente projeto, de autoria do eminente Senador Vasconcelos Torres, visa
a estabelecer, por melo do acréscimo de um parágrafo ao art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, a obrigatoriedade da gorjeta de 10% nas contas
.
dos hotéis e estabelecimentos similares de luxo.
Preliminarmente, há que se retif!car a ementa do projeto, porquanto o Decreto-Lei n.o 229, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho, a ela se incorporou. Assim, o acréscimo do parágrafo pretendido há de ser ao art. 457
da própria Consolidação, Por outro lado, o Decreto-Lei n.o 5.452, de 1.o de
maio de 1943, somente aprovou a mesma Consolidação, sendo o seu texto composto de apenas dois artigos.
A matéria tratada nesta proposição é de todos nós bem conhecida, principalmente pelas controvérsias que, ao longo dos anos, tem .suscitado no campo
doutrinário, levando os Tribunais, freqüentemente, a reformular sua jurl.sprudência.

l
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-285O ilustre Senador Nelson Carneiro, ao relatar o projeto na Comissão de
Justiça, relembra, com multa propriedade, os percalços que alguns projetes análogos tiveram em sua tramitação pela Câmara dos Deputados. A certo trecho
do seu parecer, diz S. Ex.6 : ..
"O debate sobre a gorjeta obrigatória realmente é velho no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, nada menos que cinco proposições
semelhantes, sugeridas pelos nobres Srs. Nelson Omegna, Fernando Ferrari, Florlceno Paixão, Dayl de Almenda e Vasco Amaro, foram apresentadas sem êxito. Por entender que o princípio da lsonomia prescrito pela
lei maior seria de alguma sorte ferido por uma classe em prejuízo de
outras, o então deputado Bllac Pinto, relator do projeto Fernando Ferrari, sustentou a inconstitucionalidade da proposta, com apoio de seus
pares da Comissão de Constituição e Justiça. outra, porém, foi a orientação daquele órgão técnico ao examinar as demais proposições. o projeto Vasco Amaro, porém, foi o que mais larga repercussão logrou, em
todo o Pais, porque a ComiSsão de Legislação Social, presidida pelo deputado Wil!on Braga, convocou representantes de. patrões e empregados,
para que trouxessem os elementos de que dispunha a fim de que o nobre
. deputado Roberto Gebara oferecesse seu parecer."
A despeito de todo esse cuidado, o projeto·não teve mais sorte que os demais, pois os princípios doutrinários que informavam a matéria e os interesses
antagónicos de patrões e empregados demonstraram a inconveniência da sua
aprovação. Naquela época, prevaleceu o entendimento do ilustre Professor Max
do Rego Monteiro, que, relatando a matéria na "Comissão Permanente de Direito Social", esgotou_. praticamente, todos os aspectos do problema, inclusive
analisando a leglslaçao comparada, para concluir contrariamente ao objeto collmado no projeto.
Uma das objeções mais constantes, em todos os pareceres já elaborados,
é a de que, perdendo o conceito de uma retribuição voluntária, paga pelo freguês, a gorjeta compulsória se transforma em salário, Em verdade, como pontifica Arnaldo Susseklnd in Instituições de Direito do Trabalho, Vol, I pág. 436),
"Conceituada a gorjeta, pela doutrina, como ato de natureza arbitrária,
o corolário jurídico é o de que não deve ser considerada como tal a parcela obrigatoriamente paga pelo público, embora a titulo de gorjeta. Como
salienta catarino, "o adicional fixado na nota de despesa e recolhido
pela casa é uma verdadeira participação nas entradas, e como tal constitui salário, fora de qualquer dúvida. Quando isto acontece é constituído um fundo especial, cujo lastro é para ser distribuído pelos empregados segundo as regras estabelecidas pelo uso, pela lei, por contrato, por
convenção, por sentença coletiva ou regulamento. O empregador tem
apenas a custódia e a administração do fundo constituído. sua função
é a de pagar a cada empregado sua participação de acordo com o que
foi flxàdo". Gorjeta compulsória- não é portanto, gorjeta; é salário estipulado em percentagem, correspondente à participação nas entradas. EsSa
compulsoriedade, como ressalta Botija, tem por finalidade, exatamente,
a supressão do regime das gorjetas. Se compulsória, deixa a gorjeta de ser
arbitrária e aleatória, transformando em salário, com todos os elementos
que o caracterizam."
Ora não cabe à União intervir no domínio económico senão para .suprir
setor da iniciativa privada insuficientemente atendido. A fixação de salários,
por via de lei, não deixa de ser uma intervenção naquilo que de mais exc·elen~e
tem a empresa ou o empregador: o direito de, livre e soberanamente, por assum1r
os riscos da atlvldade económica, admitir, assalariar e dirigir a prestação pessoal
de serviços (art. 2.0 da conso'idação das Leis do Trabalho). Sendo a gorjeta
obrlgatórla salário, não cabe ao Estado estipulá-la, senão o próprio empregador,
com a anuência do empregado, através de contrato individual ou coletlvo.
Vale ressaltar, ainda, que o projeto objetivando, tão-somente, aos hotéis e
congêneres, exclui empregados assemelhados que, também, recebem gorjetas
pela prestação d·e serviços diretamente ao públlco. Nos restaurantes, bares, posto.>
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internacional. Razões, portanto, não haveriam de se atribuir àqueles esse novo
"adicional" salarial sem contemplar-se, pelos mesmos motivos, a estes.
Entendemos, assim, que o projeto é discriminatório e, conseqüentemente,
injusto. Primeiro, porque dá privilégio a uma classe, excluindo dela empregados
de idêntica situação; segundo, porque distingue esses trabalhadores dos demais,
ferindo o princípio isonômico da igualdade salarial, também encontradiço na
própria Consolidação das Leis do Trabalho.
Deixar-se ao critério dos próprios interessados a forma de fixação da gorjeta. se espontânea ou ·compulsória, integrante ou não da remnueração, proporcional à natureza do serviço prestado ou de modo igualitário, parece-nos ser,
ainda, o mais conveniente. pois, como acentua Dorival Lacerda, ao abordar o
tema, a compulsoriedade da gorjeta, por cons:ituir-se numa violação da natureza do estatuto, "gera um outro abuso, ou melhor, um outro uso nocivo e deprimente para os prestadores: a percepção de outra gorjeta, dada esta liberalmente pelo cliente, como compulsoriamente fora a: outra, a primeira. E não
há, bem sabemos nós, quem deixe de pagar tanto esta como aquela" ...
São essa.s considerações que nos levam a opinar pela rejeição do projeto.
Sala da.s Comissões, em 19 de se ~embro de 1974. - Renato Franco, Presidente
no exercício - Heitor Dias, Relator -· Guido Mondin - Accioly Filho - Otávio
Cesário.

PARECERES

de 1974
Da Comissão de Constituição ~ Justiça, sobre o iProjeto ·de Lei do.
Senado jn.0 138, ide 1974, que "altera o parágrafo único do ·art. 26 da
Lei n.0 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei da Previdência !Social)".
Relator: Sr. Heitor Dias
De autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, visa o projeto em exame·
a revogar o parágrafo único do art. 25 da Lei n. 0 3.807/60 (Lei Orgânica da
Previdência Social) recentemente alterado pelo art. 1.0 da Lei n.o 5.890, de 8 de
junho de 1973.
Preliminarmente, há que se corrigir a redação da ementa, eis que ali se
fala em "alteração do parágrafo único do art. 26" quando, na verdade, cogita
a proposição da revogação do parágrafo único do art. 25.
Dispõe o mencionado dispositivo:
"A empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio
caberá o exame e o abono das faltas correspondentes ao citado· perlodo,
somente encaminhando o segurado ao serviço médico do Instituto Nacional de Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze> dias."
Cuida o preceito da situação do segurado que, acometido por doença, é obrigado a licenciar-se do trabalho, ficando seu empregador com a incumbência
de pagar-lhe os pl1meiros 15 dias de afastamento. Antes do advento d,a Lei n.0
5.890/73, o empregado, para fazer jus ao pagamento das faltas correspondentes
àquele período, tinha de submeter-se a exame no INPS, entregando ao patrão
o respectivo atestado médico.
A inovação contida no parágrafo único, cuja revogação é pretendida no
projeto, consiste em permitir que os serviços médicos da própl1a empresa atestem
a incapacid.ade temporána do empregado, encaminhando-o ao INPS somente
quando a doença exigir um afastamento supel1or àqueles quinze dias.
Entende o ilustre Senador Nelson Carneiro que o sistema é prejudicial ao
empregado, pois as empresas "que tivel'.em serviço médico própl1o ou em convênios t.entarilo, o quanto possível, impedir a concessão de licenças, obl1gando
o tra!Jalhador a desempenhar suas tarefas em condições precárias de saúde, É
G que tem acontecido na prática".
N,0 449,

- 2Rí . Em reforço dessa afirmativa, acentua, ainda, o eminente Autor do projeto
que "a experiência ensina que a incompreensão e .a intolerância de certos empregador-e~ os têm !'evado a não hesitarem na prática de atos que caracterizam
a espoliaçao da pe&oa humana".
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Sem querer entrar no mérito da questão, pois que este será devidamente
apreciado pela douta Comissão de Legislação Social, não podemos deixar de
manifestar o nosso desapontamento e desencanto ante as graves aílrmativas
contidas na Justiiicação. Lembramo-nos qu-e, por ocasião do exame da matéria
na Cl:>mlssão Mista incumbida do estudo do anteprojeto governamental de que
resultou a Lei n. 0 5.8~0/73, o objetivo daquele parágrafo era o de desafogar o
Seniço Médico do INPS, possibi!it.ando melhor· atendimento aos seguraclos que,
embora doentes, perdiam horas nas imensas filas dos ambulatórios somente
para obter um simples atestado.
. Se esse d.ispositivo, visando a atender tão elevadas finalidades, está sendo
cesvirtuado, transformando-se em instrumento prejudicial aos trabalhadores ao
invés de ampará-los, parece-nos ser medida conveniente e urgente a sua revogação.
Por isso, e tendo presente que o projeto é perfeitamente viável sob o ponto
de vista constitucional e jurídico, nosso parecer é pela sua aprovação nos termos
do seguinte:
SUBSTITUTIVO

'I
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i

Revoga o parágrafo único do art. 25 da Lei n.0 3.807, de 26 de agosto
de 1960, com a redacão que lhe deu o art. 1.0 da Lei n.0 5.890, de 8 de
junho de 1973.
•
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É revogado o parágrafo único do art. 25 da Lei n. 0 3.807, de 26
de agosto de 1960, com a redação que lhe deu o ,art. 1.0 da Lei n. 0 5.890, de 8
de junho de 1973.
Art. 2. 0 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3. 0

-

Revogam-se as d.isposições em contrário.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 1974. - Accioly Filho, Presidente em
exercício - Heitor Dias, Relator - Ilelvídio Nunes - Carlos Lindenberg - José
Lindoso- Wilson Gonçalves- Nelson Carneiro- Gustavo Capanema- Osires
Teixeira.
PARECER
N.o 450, de 1974
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Senado
n. 38, de 1974.
0

Relator: S1·. Renato Franco
Pretende o ilustre S·enador Nelson Carneil·o, com o presente projeto, revogar
o parágrafo único do art. 25 da Lei Orgânica da Previdência Social, cujo teor
é o seguinte:
"A empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio caberá o exame e o abono cl.as faltas correspondentes ao citado período,
somente encaminhando o segurado ao serviço médico do Instituto Nacio de Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze)
dias."
Tal dispositivo, que se constitui numa ino~·ação trazida p·ela Lei n. 0 5. 890,
dE~ 8 de junho de 1973, teve por objctivo primacial desafogar o serviço médico
do INPS, cl.e vez que, pelo sistema rmterior, o empregado, para ter abonadas
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de se munir de "atestado médico" fornecid·o pelo Instituto.
Formavam-se, então, imensas filas nos ambulatórios e postos médicos .do
INPS, onde o segurado, embora doente, tinha de aguard-ar horas esquecidas para
obter o precioso atestad·o. Pelo novo sistema, d.lspondo a empresa de serviço médico próprio, ela mesma se incumbe do exame do paciente, concedendo-lhe ou
não, conforme o caso, o direito ao afastamento remunerado do serviço.
Qu-ando se discutiu, na Comi.ssão Mista do Congresso Nacional, o projeto de
que resultou a citada lei, não faltaram v·ozes que, embora reconhecendo as vant.agens da inovação, advertiram do perig·o que o sistema encerrava, pois que, bem
conhecend.o a real!dade bms!leira, sabiam da existência de empregadores que,
imemíveis ao3 problecas de .:aúde C:e seus emp:.egados. fatalmente os obrigariam
a trabalhar apesar de doentes.
· Nesse sentido, vale lembrar a "Justificativa" da Emenda n.0 67, do então
Deputado Arnaldo Prieto, que, propondo a supressão d.o mencionado disposiHvo,
sssim se manifestou:
'

"O atual § 2. 0 do art. 24 da LOPS é incensurável. Deixar ao critério do
empregador o exam~ médico para concessão .do auxílio-doença, a par de
retirar da Previdência obrigação sua, implica criar desnecessária ·
complexidade na relação de emprego. Ante a reeusa do atestado, terá
o empregado o direito de postular na Justiça do Tra;b·alho a sua concessão
(pois a recusa a ser ato patronal, visto que o fornecimento do atestado
será de preposto seu), com todos os gravames do dissídio individual, inclu.sive perícia médica, acrescendo sobr·emaneim o número de reclamações trabalhistas, prolongando no tempo a percepçã·o do benefício (salário) vital à sobrevivência do tra·balhador."
·
Ao que tudo indica, razões não faltavam -ao ilustre parlamentar quanto aos
resultados duvidosos da inovação pretendida. Aos seus temores de então se incorporam, no momento, as graves advertências do eminente Autor do projeto ·
ao dlzer que as empresas "que tiverem serviço médico próprio ou em convênio
tentarão, o quanto possível, impedir -a concessão de licenças, obrigando o trabalhador a desempenhar suas tarefas em condições precárias de saúde. É o que
tem acontecido na prática".
Bem sabemos que há muitas empresas, principalmente as de grande porte,
que, de modo -algum, permitiriam a prática dessa medida tão odiosa. Infelizmente,
porém, tais empresas representam um número ínfimo no cômputo geral d.o País.··
A verdade é que, por este imenso Brasil, o problema social do tra.balhador, apesar
da excelência das nossas leis, c·ontinua relegado a um plano secundário. Na
Justiça to Trabalho, ·acumulam-se as reclamações de humildes brasileiros reivindicando desde a simples anotação de suas Carteiras Profissionais até o pagamento de salários ilegalmente retidos. Como, pois, deixa-se de aceitar como
verídicos e ocorrentes os fatos apontados na "Justificativa" do projeto? Se é
comum infringir-se a própria J.ei do salário mínimo, por que não, com muito
mais facilidade, deixar-se de abonar faltas de um trabalhador doente?
. Temos esperança que há de chegar o d.ia em que tais f·atos só existirão ·
como uma triste lembrança do passado. No momento, porém, é de toda com·eniência a manutenção do antigo sistema, por significar, sobretudo, uma garantia
de que o empregado, acometido de doença, poderá faltar ao trabalho, para o
tratamento médico indispensável, sem prejuízo do seu salário.
com essas considerações, manifestamo-nos pela aprovação do projeto, na
forma. d.o Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das comissões, 19 de setembro de 1974. - Heitor Dias, Presidente em
- Renato Franco, Relator - Accioly Filho - Otávio Cesário - Guido
Mondin.
~}:ercicl<>

- 3'39PARECER.
N.0 451, de 1974
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.,o 112,
de 1974 (n. 0 2.114-B, de ·1974, na origem), que "concede a pensão especial
a Orestes Correa".
Relator: Sr. Lenoir Vargas
O presente projeto 'de lei, de iniciativa do Senhor Presidente da República,
concede pensão especia~ a Orestes COrrea, tendo sido submetido à deliberação do
Congre.;,so Nacio·nal, nos termos do art. 51 da Constituição.
i
·iI

"

A Mensagem Presidencial está acompanhada de Exposição de Motivos do
Sellihor Ministro de E.stad·o Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República,
que assim justifica a proposição:
"Orestes Correa, em requerimento de 27 de agosto de 1968, solicitou o
amp·aro do Governo Fed.eral, alegando que fora acidentado quando a
servico do 2. 0 Batalhão Ferroviário, na construcão da f·errovia MafraLages, no trecho compreendido entre Rio NegrÓ (PR) e Santa Gecília
(SC), resultando-lhe do evento a amputação de ambas as pernas.
2. Várias diligências foram efetuadas por unidades militares e órgãos
da Administração, no sentido de esclarec·er os fatos, comprovando-se,
afinal, que o requerente, na qualidade de operário contratado por Ascendino Maurício de Brito, empreiteiro do 2. 0 Batalhão Ferroviário, sofreu
esmagamento das P·ernas, posteriormente amputadas, em acidente ocorriC:c· no dia 9 de dezembro ·âe 1963, quando se chocaram duas composiçõe.s, uma do citado Batalhão Flerroviário, que transportava operários
ao serviço, e ·ou~.ra, de pass•ageiros e carga, pertencente à Rede Viação
Paraná........Santa Catarina, Subsid!ária da Rede Ferroviária Federal S.A.

z. Foram ·:mvidos, no processo, além dos órgãos jurídicos do Ministério

do ~ército, do Ministério dos Transportes e da Rede Ferroviária Federal, a d·outa Consultaria Geral da República, todos unânimes em
concluir que a precariedade da proYa constante dos Autos· e o tempo
decorriC:.o não permitem uma definida configuração d·e responsabilidades,
estando, ademais, esgotado o prazo prescricional pam a exig!b!lidade
da reparação com base em responsab!lidade civil."
Na Câmara cos Deputados, a matéria obteve ap~ovação do Plenário em Sessão d·e 3 de set.embro c·orrente, após audiência das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças.
Trata-se de operário, acidentado em serviço, que perdeu ambas as pern·as,
no dia 9 de dezembro de 1963.
É de se destacar o aspecto humano que o projeto reveste, dadas as circunstâncias em que o acidente se deu.
A medida é de toda a justiça, pois está prescrita a exig!b11!dade da reparação. civil.
Sob 0 aspecto financeiro, o projeto prevê que a despesa correrá à conta
cJ.~ dotação orçamentária própria consignada em Encargos Gerais da União,
sob a supervisão do Ministério d·a Faz·enda.

•

QuanLo à competência regimental da Comissão de Finanças, nada temos a
opor ao projeto de lei sob exame e opinamos pela sua aprovação.

••

Sala d·as Comissões, 19 de setembro de 1974. -Wilson Gonçalves, Presidente,
eventual. - Lenoir Vargas, Relator -Eurico Rezende - Dinarte Mariz- Leoni
Mendonça _ Fausto Castelo-Branco - Saldanha Derzi - Nelson Carneiro Danton Jobim.

•

•
~
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N. 0 452, de 1974
· Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de ·Lei do
Senado 11.0 93, de 1974, que "dispõe sobre a política da defesa. do consumidor''.
Relator: Sr. Carlos Lindenbcrg
De autoria do ilustre Senador Vasconcellos Torres, visa o presente projeto
·
a dispor sobre a politica de defesa do consumidor.
2. Em sua Justificação, pondera o Autor, entre outras coisas, que "o advento
<!as grandes revoluções l!b·erais (a inglesa, a francesa e a americana) teve
profunda e extensa influência no chamado espirito das leis. O ciclo da nova
legislação emergente foi, então, marcado pela Idéia de estabelecer normas justas
e explícitas para o contrato social" .
Lembro, mais à frente, que "na linha dessa concepção nova surgiu a fi.
gura, tão nossa conhecida, do Estado-serviço, empenhado em garantir efetivamente o bem-estar dos cidadãos, implantando estruturas previdenciárias, estabelecendo assistência médica socializada e orientando para os ·setores sanitári·:l e educacional boa parte dos recursos do erário. A tônica legislativa desse
p·eríodo (no qual, de certo modo, permanecemos) reside, sobretudo, na implantação e no aperfeiçoamento da chamada legislação trabalhista, firmando valores e técnicas novas no universo das relações capital-trabalho".
Analisand·:l os resultados do enorme surto de progresso advindo da Revolução Industrial, observa que "existe. hoje, sobre a face da Terra, uma fabulosa
massa de bens e serviços à disposição ... não mais do antigo súdito, do contribuinte ou do cidadão, mas, de um outro singular participante deste mundo
fá ustico ai presente: o consumidor".
"O E3tado assumiu, agora. a imagem da h!perempresa nacional. A medida de valor que lhe empresta importância e o mercado interno com que conta
isto é, o espaço que integra a população economicamente ativa e a massa consumidora, existentes na área geográfica a ele subordinada."
Assinala, depois, que "o ser humano, é, hoje, induzido de mil modos a consumir. O grande painel, o anúncio luminoso, a mensagem publicitária veiculada
nos jornais, revistas, rádio, televisão, cinema, cria um imenso e quase invencível mecanismo contra os indivíduos. l!: um verdadeiro processo branco de violentação sistemática, orientada contra o ser humano".
"Dentro dos padrões uniformizados de comportamento existentes na sociedade mod·ema (ora, inclusive, em processo de adoção nos paises socialistas)
está. ocorrendo uma ampliação infinita do consumo no sentido do supérfluo ...
Vemos nações pobres copiarem o estilo de vida das nações ricas, erigindo-o
como 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 !:eus recursos cambiais na compra de whislty escocê.s ·e de petróieu (este, em
grande par.te usado para acionar pesados carros-passeio, em inócuo trotoir urbano, ou em turismo de fim de semana." ·
Denuncia, a seguir, que "o incremento do consumo está ligado a um agra~o crescente, perpetrado contra o que se poderia admitir representar o direito
dos consumidores, que é o de só consumir o essencial e não ser explorado. Toda
a filosofia. industrial é, hoje, orientada no sentido de uma substituição periódica de modelos e da fabricação sistemática de po~dutos deterioráveis".
"Tudo é atualmente produzido para durar pouco. A lâmpada elétrica, a
lâmina de barbear, o automóvel, a caneta esferogrãfica, os eletrodomésticos.
Tudo."
Após outras considerações, assinala que "o que a chamada economia da
abundância estâ fazendo é apressar a liquidação das reservas mundiais disponivels de matérias-primas e, pior que isso, o resultado dlreto da superindus-
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trlallzação está sendo provocar a população do melo ambiente ou, em termos
mais drásticos, a degradação da natureza".
Sublinha que "não existe a menor dificuldade em apontar o grande perdedor nessa batalha em curso: é o homem, o homem como pessoa - com necessidades, direitos e aspirações e não apenas com a sobrevivência".
.
"Indicado o grande perdedor, cabe a óbvia pergunta complementar: e quem
será o grande ganhador, nessa festa universal de produção e consumo, que ora
se promove? É a empresa, respondemos. E, ao falarmos de empresa, estamos
pensando na grande empresa, nas práticas· monopolistas, no dumpinr, na concentração de capitais- e, em última instância, nesses polvos monstruosos, cujas
múltiplas cabeças emergem, aparentemente bem comportadas e de cabelos penteados, e em diferentes países. Referimo-nos às empresas multinacionais."
Diz, em seqüência, que há todo um quadro de ameaças à qualidade da vida
que deve ser garantida a todos os seres humanos.
Contrapondo a necessidade de se procurar atingir a felicidade nacional
bruta ao invés de se buscar exclusivamente o aumento do produto nacional
bruto, conclui:
·•o importante, achamos, é assegurá-la- a felicidade - a todos, s.través de
um complexo de condições das· quais dependeria a qualidade da vida oferecida
aos seres humanos. E a institucionalização da defesa do consumidor, situando-a na órbita definida das atribuições governamentais permanentes, é uma
contribuição que julgamos estar dando à causa dessa urgente melhoria de
existência em nosso País."
3. O item III, que se pretende incluir no art. 7.o da Lei n. 0 6.036, de 1974, cria
nova atribuição para a Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
Reza o art. 81, item V, da vigente Constituição, que "compete privativamente ao Presidente da República:
, , • , , , •• , •••••••••••• •I• •••••• , •••••••• , •••••••• , ••• ,, •• , •••••• ,.,, •• , ••••••••• ,,

V - dispor sobre a estruturação, atribuições, funcionamento dos órgãos da administração f·ederal (grifo nosso) .............................................. .
, , , , , , , , , , , , , , • • , ·, • • • • • • • • • • , •• • • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , • • , , , • • • , , • o • • • • • • • o •
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A Lei n. E:.036, de 1. de maio de 1974. em seu art. 1.0, dá nova redação ao
Decreto-Lei n. 0 200, de 25 de fevereiro de 1967, insere na estrutura da Presidência da República, entre os órgãos de assessoramento imediato do Presidente
da República, a Secretaria de Planejamento, cujas atribuições são definidas no
art. 7. 0
Fica evidenciado, pois, que dispor sobre atribuições de órgãos da administração federal, como é o caso da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, é competência privativa do Presidente da República, o qual,
por conseguinte, pode regular a matéria por simples decreto.
Por outro lado, o parágrafo único que também se objetiva inserir no mesmo
art. 7,o da Lei n. 0 6.036, determina que "o Poder Executivo encaminhará ao
Congresso Nacional, no prazo de 120 (cento e vinte) dias; projeto de lei criando
agência governamental" ...
Ora. tal dispostivo contraria o princípio da independência dos Poderes dá.
República, consagrado no caput do art. 6.0 da Constituição.
Com efeito, determinada iniciativa de projeto de lei ou é privativa do Presidente da República - e, nesse caso, obviamente, somente o Chefe do Executivo é o jull!i da oportunidade e do fato mesmo de exercê-la - ou pode partir
do Presidente da República ou de qualquer parlamentar ou Comissão do Parlamento, ou, em certos casos, dos Tribunais Superiores - e, também nessa
hipótese, cada um dos titulares do poder de iniciativa é juiz exclusivo do quando exercê-la do como exercê-la, e do fato de exercê-la ou não. Essas considerações decorrem, além do disposto no art. a. o da Constituição, do que prescrevem
os arts. 56 e 57 da Carta Magna.
1
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opinamos por sua rejeição, por inconstitucional.
Sala das Comissões. 18 de setsmbro de 1974. - Daniel Krieger, Presid·ente
- Carlos Lindenberg, Relator - Wilson Gonçalves - José Lindoso - Accioly
Filho - Helvídio Nunes - José Sarney - Italívio Coelho - Osires Teixeil':!.
PARECER
N.0 453, de 1974
Da Com~ssão de Economia, sobre o pedido de retirada, em carátc'l'
~efinitivo, da matéria constante ila Me!llSagem n.o 199, de 1974 (n.0 283,
de 1974, na. origem), consubstanciada no Projeto de Resolução n.o 26,
de 1974, que "suspende a. proibição constante nas Resoluções n.0 58, de
1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para. permitir que a Prefeitura do Município de São Paulo (SP) eleve o montante de sua dívida conso:Ji.dada.,
mediante contrato de empréstimo junto ao Banco Nacional da Habitação, destinado a financiar a linha p·rioritária norte-sul do Metropolitano daquela cidade".
Relator: Sr. Luiz Cavalcante
A Presidência da República, com o ofício em exame, solicita a r•etirada da
matéria constante da Mensagem n.0 283, de 1974, a qual, após examinada por
esta Comissão, deu origem ao Projeto de Resolução n.0 26, de 1974, que "suspende a proibição constante nas Reso'uções n.cs 58, de 1968, 79, de 1970, e 52,
de 1972, para permitir qu·e a Prefeitura do Município de São Paulo (SP) eleve
o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo junto
ao Banco Naci<mal da Habitação, d·estinado a financiar a linha prioritária nortesul, do Metropolitano daquela cidade".
2. Projetas dessa natureza têm por base, fundamentalmente, o apoio integral
dos órgãos ·encarregados da politica económico-financeira do Governo - Conselho Monetário Nacional, Ministério da Faz.enda e Presidência da República.
Se a própria Presidência da República solicita a retirada da matéria, para
provável r·eexame, a proposição perde o seu principal lastreamento.
3. Posteriorment·s, a 25 de j11nho do corrente ano. o Senhor Presidente da
República, com a Mensagem n.0 315/74, propôs que o Senado autorizasse a Pref·eitura Municipal de São Paulo (SP) "a elevar de Cr$ 480.000.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões de cruzeiros) para Cr$ 1.200.000.000,00 (hum bilhão e
duzentos milhões de cruzeiros) <l montante das operações de financiamento
interno a ser·em contratadas, relativas ao projeto do Metrô de São Paulo". Esta
Comissão, nos termos regimentais, apresentou o comp.etente Proj-eto de Resolução <n. 0 29. de 1974), o qual, aprovado, transformou-se na Resoluçã<J n.o 22,
de 1974. O caso sob exame, assim foi abrangido pelo disposto na citada resolução.
·
4. ·Esta Comissão, assim, nada tem a opor à retirada da presente proposição,
uma v·ez ter sido pedida pelos próprios responsáveis pela remessa da matéria à
nossa apreciação.
5. Diante do exposto, opinamos fav<Jravelmente à formalização do pedido, nos
termos do art. 281, alínea b, do Regimento Interno, com a outorga ao Relator
dos poderes necessários à apresentação de requerimento de retirada, em carátar definitivo, do Projeto de Resolução n. 0 26, de 1974, desta Comissão, a ser redigido nos seguintes termos:
REQUERIMENTO
N.O 209, de 1974

Nos termos do art. 281, alinea b, do Regimento Interno, devidamente autorizado pela comissão de Economia, requeiro a retirada, em cará.ter definitivo,
do Projeto de Resolução n. 0 26, de 1974, de autoria daquela Comissão.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1974. - Renato Franco, Presidente
eventual - Luiz Cavalc:mte, Ralator - Leandro Maciel - Helvídio Nunes Wilson Campos - Franco Montoro
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PARECER
N. 0 454, de 1974
Da Comissão de Economia sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 110,
de 1974 (ll. 0 2.013-B, de 1974, na origem), que "dispõe sobre •a restituição
de bens e1:1 !linheiro de súditGS alemães e japoneses domiciliados no
Brasil".
Relator: Sr. Arnon de Mello

O projeto de lei em exame é de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli-ca e "dispõe sobre a restituição de bens em dinheiro de súditos alemães e
japonese.s domic!I1ados no Brasil".
. Accmpanha a m.:nsagem presid-encial, exposição d·e motivos do Senhor Mlmstro de Estado da Fazenda, que consideramos importante transcrever:
"Por força do Decreto-Lei n.O 4.166, de 11 de março de 1942. parcela
dos depósito., bancários ou obrigações de natureza patrimonial supei~~~:f:r;~~~i~~~~t~sB~~~~i~~ c~~~ifi~~Á~res er!>Jm súditos do Eixo, foram
A Lei n.o 1.224, de 4 de novembro de 1950, liberou dos encargos os bens
pertencentes a alemães e japoneses, pessoas físicas ou jurídicas domici!idad.e ou estabelecidas em território nacional. A devolucão deveria
ser feita através ~:h1 títulos da dívida pública.
Entretanto, o Decreto n.o 59.661, de 5 de dezembro de 1966, determinou
que a restituição se fizesse através de títulos de Recuperação Financeira,
série A, tipo ao portador. O direito ao recebimento. com prescriç::ío de
cinco ano.s contados da data do deferimento do pedido de restituiçã·o, ~e
ria exercido com base nas relações nominais dos interessados.
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A superveniência do Decreto-Lei n. 0 263, d·e 28 de fevereiro de 1967, modificou, contudo, a orientação anterior. É que, com o objetivo de dar uniformidade aos titules da Dívida Pública Federal, o diploma legal citado
autorizou o Poder Executivo a promover o r·esgate pelo valor nominal
integral ou residual, acrescido dos juros vencidos e exegíveis na data
· de sua efetivação, dos títulos da Dívida Pública Interna Fundada Federal, que não possuíssem cláusula de correção monetária, determinando,
outrossim, que seria de seis meses, contados do início da execução do.~
serviços que menciona, o prazo de apresentação dos títulos para resgate findo o qual seria a dívida considerada prescrita.
Assim, o Decreto-Lei n.o 263, referido, impede o cumprimento do Decreto n. 0 59.661, também citado, fazendo permanecer os bens dos titulares em causa, em poder da Fazenda.
Para resolver o impasse, definitivamente, tenho a satisfação e a honra
de submeter a Vos.sa Excelência o incluso anteprojeto de lei, proposto
por órgãos responsáveis do Banco Central da República, do Banco do
Brasil S.A. e deste Ministério, tendo em vista inclusive relações do a-ov·erno br~slleiro com o exterior.
somente nova lei, pois o prazo do art. 3.0 cl"o Decreto n ° 263/67 já
está transcorrido, poderá autorizar a restituiçao.
Ressalte-se que as devoluções em causa não trarão quaisquer ônus para
o Tesouro !\'acional, pois o.s valores estão depositados no Banco do
B:-asil S.A. em nome dos seus tltu'ares. É de se notar ainda que os
depósitos -em tela !•oladamente, em sua maior!~. não atingem o valor
unitário das Obrígnções do Tesouro Nacional- Titulas R·eajustáveis."
o projeto mereceu a aprovlção das Comissões competentes da Câmara dos
Deput:,dcs e velo u e~ta Comissã·o p:tra estudo e parecer.

- 294 Em seus vários artigos. o citado projeto estabelecE·:
1 - que os bens pertencentes a alemães e japoneses, pessoas físicas ou
jurídicas, domic!lladas ou residentes no Brasil, depositados no Banco do Brasil
S.A., serão restituídos, em espéci•e, mediante débito dir.eto à sconta dos respectivos tltulares que se habilitarem;
2 - que não serão abonados juros aos depósitos att a data do se·u levantamento;
·
3 - os casos em que não .serão liberados e restituídos ta.i.s depósitos;
4-

os prazos para os pedidos de restituição pelos interessados;

5 - a prescrição, decorridos 5 (cinco) ano-. do direito de r-ecebimento de
tais depósitos, que serão transferidos para a Receita da União.
o projeto ·em estudo vem dirimir o impasse existente entre o Decreto-Lei
n.o 263 e do Decreto n. 0 59.661 e, de conformidade com a Justificativa do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, as restituições ·em causa não implicarão
ônus para a União, pois os depósitos encontram-se contabilizados no Blnco
do Brasil S.A., e, isoladamente, são inferiores ao valor unitário das OIRTN.
Por se 'tratar de medida revestida de grande justiça, esta Comissão é pela
aprovação do projeto em tela.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 1974. - Arn:ln de Meao. Relator - Helvídio Nunes Franco - Luiz Cavillcante.

Magalhães Pinto, Pre.sidente
Io'ranco n~ontoro - Renat.1

PARECER
N. 0 455, de 1974
Da Cnmissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 110,
dll 1974.
Relator: Sr. Saldanha Derzi
O Senhor Presidente da República, nos termos do art. 51 da Constituição,
submete à del!ber:tção do congresso Nacio:1al projeto de lei que dispõe sobre
a restituição de bens em dinheiro de súditos alemães e japoneses domiciliados
do Brasil.
A Mensagem Presidencial se faz acompanhar de Exposição de Motivos do
Senhor 1\:!inistro de Estado da Faz,3nda. que assim justifica a pl'Oposição:

"Por força do Dacreto-Lei n.0 4.166, de 11 de março de 1942, parc2la
dos depó.sitos bancários ou obrigações de natureza patrimonial superiores a "dols contos de réis", cujos titulares eram súditos do Eixo, foram
transferidas para o Banco do Brasll S.A.
2. A Lei n. 0 1.224, de 4 de nov·embro de 1950, liberou dos encargo> os
bens pertencentes a alemães e japoneses, pessoas físicas ou_ jurídicas
c!omiclliadas ou estabeLecidas em território nacional. A devoluçao deveria
ser feita atravé.3 de títulos da dívida pública.
3. Entretanto, o Decreto n.o 59.661, de 5 de dezembro de 1966, determinou que a r-estituição s-= fiz·esse através de título.; de RZ1CUp<"raç:1o
Financeira, série ll., tipo ao portador. O direito ao recebimento, cem
prescrição de cinco anos contados da data do deferimento do pedido
de restituição, seria exercido com bMe nas relações nominais dos lnt.eressados.
4. A superveniência do Decreto-Lei n.o 263, de 28 -de feverei t'O de
1967, modificou, contudo, a orientação anterior. É que, com o objet!vo d()
dar uniformidade aos títulos da Dívida Pública Federal, o diploma legal
citado autoriwu o Poder Executivo a promover o resgate pelo valor
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nominal illtegral ou residual, acrescido dos juros vencidos e exigíveis
na data de sua efetivação, dos títulos da Divida Pública Interna
Fe;deral, que não po.s.suíssem cláusula de corr.eção monetária, determinando, outro.~sim, que seria de seis meses, contados do inicio da
execução dos serviços que menciona, o prazo de ap1·csentação dos títulos
para resgate, findo o qual seria a dívida considerada prescrita.
5. AFsim, o Decreto-Lei n.0 263, referido, impede o cumpriment.o do
D2crsto n ° 59.661, também citado fazendo permanecer os bens dos
titulares em causa em poder da Fazenda."
A Exposição de Motivos bem demonstra o objetivo do projeto que é resolver
o impasse criado com a e"l)ediçá·:> do Decreto-Lei n.o 263, de 28 de fevereirCJ de
1967, que visou uniformizar os títulos da Dívida Pública Federal.
Estudes foram realizados pelos órgãos competentes do Banco do Brasil S.A.,
do Banco Central do Brasil e do Ministério da Fazenda, levando em conta as
relações do Governo brasileiro c~m o ·exterior.
.
Pelo fato de ter decorrido o prazo do art. 3.o do Decreto-Lei n.o 263, de 1967,
só nova ~e! poderá autorizar a restitt:ição dos referidos bens.
Sob o aspecto financeiro, devemos ressaltar que as devoluções a serem processadas não trarãCJ quaisquer ônus ao Tesouro Nacional, uma vez que os valores encontram-se depositados no Banco do Brasil S/A em nome dos seus titulares.
Outro aspecto a collSiderar é que os depósitos em causa, vistos Isoladamente,
em sua maioria, não alcançam o valor unitário das Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional.
Face às razões apresentadas, concluímos pela aprovação do projeto de lei
em exame.
·
Sala das Comis:Õ·3S, 19 de Sêtêmbro de 1974. -,Wilson Gonçalves, Presidente
eventual - Salilanha Derd. Relator - Lenoir Vargas - Eurico Rezende Dinarte Mariz - Leoní Mendonça - Fausto Castelo-Branco - Nelson Carneiro
- Danton Jobim.
PARE,CER
N. 0 456, de 1374
Da C::nnissão de Educação e . Cultura, sobre o Projeto de Lei da
Câmara 111.0 87, de 1974 (n. 0 966-0, de 1972, na orig'em), que "revoga os
arts. 48 e 50 do Decreto-lei n.0 3 .199, de 14 deJ abril de 1S41, que estabelece as bases de organização do~ desportos 11!11 tttdo o País".
Relator: Sr. Hclvídio Nunes
Atr·avés do Projreto de I.Jei n. 0 966-C, de 1972, da Câmara dos Deputados, e
que no Sena.do receberu o n.O 87, dre 1974, o eminente Deputado Ma11l'icic ·roledo
pretende seja revogado o art. 48 do Decre·to··Lei n. 0 3.19!1, d·e 14 ide abril &e 1S41,
qne vai transcrito:
"A entidade desportiva exerc-e uma função de caráter patriótico. São
pwibidos a organizaçã.o e funcionamento de entidade d·esportiva, de que
resulte lucro para .oG que nela empre.guem capitais sob qualquer f·onna."
Inl-::ialmente examinada rpela Comissiilo de Constituição e Justiça, que lhe
afirmou, por unar..i:nldade, a constituc!Qnalidadc, jur~d!cido.d.e ·e bo·a rtécnlca legislativa, a proposição foi. em seguida, aprecl~.da pelas Comls~ões de Educação e
Cultnra e de Flnlnr,as, que lhe· ·apreciaram o mérito.
A CJmissãro de Educação •e Cultura, por maioria de votos, .aco}hend~o o projeto ofe·receu-lhe emenda substitutiv.a, parra efeito de· revogação, também, do
arrt.' 50 do Dec!"eto-Lei n.0 3 .199, de 1941, in verbis:
"As funções de rdireção das entldad·es despo•ri;ivas n5>o po.der:1o ser, de
nenhum modo, remuneradas."
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f.eit::t "na legislação que re.gula •OS ·esportes, antes que •OS Poderes E~ecutivo e
Legislativo ultimem ·~s e.studos que vêm proc.~dendo para a reformulação do Dec!'eto-Lei n.O 3. 199", e em que· "é efetiv.amente temeró..cta a permlss•~f} pa.l'a que
diretores de asmciações esportivas tenham remuneração e dividendos sobre o
capital que •empregam ·em clubes ·espo:·tiv<J::;", 11ejeitou a proposição "nomo f.nconventen te a:o esporte brasileiro".
É o relatório.
Ex:un:nando o pro·}et·o de· lei do Deputado Maurício Toledo, no âmbito da
competência desta Comis.sã.o, comey::J, em::ora conco·rde c:om .::s elevados objetivo~
que procura a'cançar, por estranhar a slmilitude que o.. Justifir.açli.o aponta
entre a Gene:ral Mo·to·res, Ford, Shell, Standard Oil, ~etrobras, Eletr.abrás, Ba-nco
do Brasil, Bane.:;pa, empresas vitoriosas n~s campos int.ernacional e interno, com
cs clubes brasileiros de futebol
É certo que, na parte. que diz respaito à pesquisa e exploração do petróleo,
prcdução e distrib:llção· de energia elétrica, distlibuiçf:o de crédito, ett., a pre~·en
ça do Governo mel'ece a~p1ausos.
De~se auspicioso fato, porém, pr.etender tirar a ilação d·e que os clubP-s de
futebol têm iguais perspectiv·as de êxito, na hipótese da rel"ogaÇão dos arts. 48 e
50 do Decreto~Lei n. 0 3. 199, vai enorme distância.
Na verdade, como afirma o ilustr·e ;representante do povo de São Paulo, alguma coi~.a está faltando a.o fut.ebol brasiLeiro: o espírito ·e:npresar:,al.
. Ni::·:> é razoável que, a cada ano, inj-eções .substanciais ele l'ecursos sejam inoculados nos clubes desportivos, que a.inda assim, na. grande maioria, vivem em
situação deficitária.
Po.>itivamente, país em acel-~rada marcha desenvolvimentista, 1:;1:1e preci.~a. de
<;~·cimar etapas, qJ;·e necessita. d•e• investimentos externos pa1·a maximiza.r o seu
cre3c!ment". nãJ é acons·elhável prossig,a na política pate·rn:alista em .re!::t;::io às
atMdades fute·bolisticas, às quais a lei atribui caráter patriótico.
De outra par~e. estou conve:ncLdo de que a simples ~revogação dos arts. 48 e
50 do Decreto-Lei n. 0 3.199, ·de 1941, não soluciona, ~wr si .só, ·a •Zl'::tv.e crise fin·anceira por que passam •a.s ;entidades desportivas .
•1\.bre-lhes, ·entretanto, novas perspectivas, dâ-lhes a medida da realidade,
n:ost1·::-lhes o dever de buscar ,a,justlmenbs aos conc•eitos que presidem a nova
ordem ·empresarial.
EvLdente que é necessária .a reformulação das bases da política ode desportos
no Pais.. Enqu:al1t.J. nã·o se· ultimam os est,udos, e nã·o há prazo conhecido para tal,
entendo válida ·a inicl:ativ,a cio Deputado Maurício Toledo, que se 'outros méritos
nã.a tiv,esse, e os tem muitos, servirá pa.ra despertar a c~ns'Ciência nacl,onal para
o desapaixonado exame da matéria.
O parecer é pela 'aprova.çã.o do Pro.jet'o .de Lei da Câmara n. 0 87, de 1974.
Sala das Comissões, 22 de ago.3to de 1974. - Gustavo Capanema, Presidente - Helvidio N1mes, Rielator- Amon de Mello - Benjamin F:u·ah.
PARECER
N.0 457, DE 1974

Da Comisão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 87,
de 1974,
Relator: Sr. Tarso Dutra
O projeto em exame, determin::m~o a re':ogação dos arts. 4R e 50 do D~crpto
Lei n. 0 3. 199, de 14 de abril de 1941, que es'talbelec,e ·as b~:ses de orgamiza.ção dos
de-sportos •em todo o Pais, visa a transformar ·as associações desportivas em empres,as de finalidades lucrativas.
A proibição contida no a1rt. 48 d:J· Dec:e::J-Lei n. 0 3. 199, de 1041, r.esult.a de
prcc:s.>:> histórico que Indica <a conveniência de manter-se a entidade esportiva
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alheada de interesses econômlcos. Es3a proibição não impede, •entvetantx>, o
desenvolvim~nto financeiro das respectivas associac;êes. O êxito depende das
administraçoes das entidades e não da proibição legal.
, A ?-tiv!dade.e~portiva constitui, por força de no·rm:t legal ·expressa, funçã'J
c.o carater patriJb~o. int.egrante .ao sistema nacion::Ll de educação, xepxesentando
fator. educativo indispensável à formação do jov•em, como meio adequado a
co~t.nbuir pa.ra o seu desenvolvimento fisico, moral e eSipiritu!ll, com o que se
obJet~va favorecer a sua <realização social. Tais obje.tivos .estariam obvLamente
e:'clmdos do interesse imediatist•a e p~agmático do empresário reguhr, com as
v:stas sempl:'e voltadas para a renta·b!Hdad•e da emp.resa e o con•·e:,tüente lucro
orçamentário.
• l'l;:t at.u:J.l sistemática legislativa, as associaçõ·es desportiV1as exercem s.e.rviç'J
publico re.Jeva:nte, o que lhes tem sido reconhecido e r•acompensado, mediante a
"Conc~~.~.ã;o de isenções fiscais e auxílios pecuniários, inclusive com a utilização
elos recur•:os provenientes da Loteria Esportiva. A adoção da medida proposta
implicaria automaticament.e a perda des,es benefícios. "·Ois a transformação
das associações desportivas ·em sociedades de fins lucrati vos concO<rre.ria. ps,ra
desvia r a •poupNlça nacional de s•etores .econômicos, cujo de•s.env•olvimento é mais
mgente, p1ra tõma at!vidade que tem meios próprios de de•senvolvimento.
Além disso, a estrutura ·empres•arial proposta motiv·aria incontornáveis problemas juridico-contábeis pa:ra os atuais clubes, cabendo salientar, por eXiemplo,
que us mc:J.salidade·s pagas pelos sócios contribuintes não se•riam destin;td~.s ·ao
orr,ament:irio e que os sé.'Cios proprietárlos, tltula.res de· dire~t:J adquir!d J, não
teriam situação estatutária compatív·el dentro da nov·el e:npresa.
Po.r outro lado, não há razões que justifiquem a mudança ra:dical da estrutua:a básica do se·to·r desportivo mais desenvolvido ·e co•nsagu."a.ct:o no País, o futebol, em que o Brasil pode exibir um título jamai•s ·obtido por qualquer outro concorrente, o de Tricampeão do Mundo.
Ante o •exposto, opinamos pela a.-ejeição ao projeto.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1974. - Wilson Gonçalves, Presidente eventual - Tarso Dutra, Relator - Lenoir Vargas - Eurico Re.zende Dinarte Mariz - Leoni Mendonca - Fausto Castelo-Branco - Saldanha Derzi Nelson Carneiro, venc~do- Danton Jobim.
PARECER

N, 0 458, de 1974
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Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 56, de 1974, que "assegura às entidades sindicais a participação na fiscalização da legislação previdenciária".
Relator: Sr. Mattos Leão
É de autoria do eminente Senador Franco Montoro o projet: ·em exame que,
acrescentando mais um parág~afo ao a•rt. 181 da Lei n. 0 3. 807/60 lLei Orgânica da
Previdência Social) visa assegurar às entidades sindicais o direito de fiscalizar
a aplicação da legslação previdencária.
Logo ao início da "Justificação", o .rmtor a'inha quatro razões que, a seu ver,
militam em favor ela medida:
"1 - a reconhecida. utilidade soctal d·e se promover a participação dos
interessados na solução dos porobl•emas que lhes dizem :respeito;
2 - o preceito legal que atribui aos sindicatos a m!ssã.a de colaborar
com os poderes públicos na solução dos problemas de inter•esse da respectiva categoria;
3 - a existência, em nossa legislação, de norma análoga, autorizando a
utilização dos sindicato•s rurais, ct,e ,empregados e ·empregadoves, na fis'Cal!zação e divulgação dos programas do FUNRURAL:
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na fiscalização .do INPS e na divulgação da legislação previdenciária."
Cabe a esta Comissã-o opinar, tão-somente, quanto· oos aspectos da constitucionalidade e da jurldlcidad·s da proposição. Ora. a constituição, em seu art. 166,
ao dispor sobre a liberdade 1da a.ssoda:ção profissional ou sindical, estabe1ece "que
o exercício de funções del>egadas do poder público" será regulado po:r lei.
O pr,ojeto. a:o que nos parece, está em perfeita. consonância com esse dispositivo, pois, inegavelmente, entre· as funções que poderiam ·ser delegadas aos sindicatos, nenhuma outra melhor S•e ajusta senão aquela que vise garantir ao
t~ra.balhadoa:- o exato· cumprimento de uma Legislação ela.bora.da, doutrinariamente,
com o ob•jetivo de melhorar a sua condição social (Const., art. 165, caput).
Poa: outro lado, o projeto goza de perfe~ta jurldicidade, po.rquan.to,. de modo
análogo, o princípio já foi ado·tado pela legtslaç!io pell"tlne•1t.~ ao traball1·::tdor
11ural.
Niessas condições, nooso parecer é pela livre tramitação do proj•eto, que é juridlco e constltucion:al.
Sala das comissões, 14 de agosto de 1974. - Daniel Krieger, Presidente
- Mattos Leão, Rel>ato·r - Wilson Gonçalves - Carlos Lindenberg - Accioly
Filho - Helvídio Nunes - Italívio Coelho.
PARECER
N.0 459, de 1974
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Pro,ieto de Lei do Senado
n. 0 56/74.
Relator: Sr. Accioly Filho
1. Com a finalidade de atribuir. à.s entidades sindicais, a participação nos
.serviços ·de f'lscalização e divulgação da legislação previdenclária, o nobre
Senador F~;anco Montoro apresentou projeto de lei, que prevê essa participação
mediante convênio com o Instituto Nacional de p.revidência Social.
2. Trata-~e de atribuição similar àque'a que já é realizada pelas entidades
sindicais de trabalhadores e empregados rurais. Esses sindicatos, pelo Decre-to
n,o 73,617, de 12 de fevereiro de 1973, já são utilizados em serviços de fiscalização
e ua identificação de grupos rurais abrangidos pelo PRORRURAL.
3. Uma das finalidades do sindicato é a de colaborar com o Estado, nos problemas que se Nlacionam com a respectiva categoria, consoante proclama a legislação em vigor (art. 513, da Consolidação das Leis do Trabalho),
4. O Projeto está, assim, na esteira de nossa legislação, dela não discrepa mas,
pelo contrário, visa a completá-la.
O parecer é pe'a aprovação do projeto, que é oportuno e conveniente.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1974. - Heitor Dias, Presidente em
exercício - Accioly Filho, Relator - Octávio Cesário - Renato Franco Guido Mondin.
PARECER
N. 0 460, de 1974
Da Comissão de Rel~ões Exteriores, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo n. 0 20, de 1974 (n. 0 155-B, de 1974, na Câmara dos Deputados),
que "aprova o texto da Tradução do Acordo Internacional do Açúcar,
de 1973, a.provado por ocasião da Sessão Plenária de 13 de outubro de
1973, da Conferência das Nações Unidas sobre o Açúcar, de 1973".
Re!ator: Sr. Octávio Cesário
A.companl1ada de Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado das
Relações Exteriores, chega ao Senado Federal a Mensagem n. 0 275, de 1974,
que submete à apreciação do Congresso Nacional o texto da Tradução do Acordo
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-299Internacional do Açúcar, de 1973, aprovado por ocasião da Sessão Plenária
de 13 de outubro de 1973, da Conferência das Nações Unidas sobre Açúcar,
de 1973.
Esclarece o Chanceler brasileiro, na supra mencionada Exposição de Motivos,
que a Conf:erência das Nações Unidas sobre o Açúcar, de 1973, foi orlglnariament.e convocada para renegociar os termos do Acordo Internacional do Açúcar.
Entretanto. em virtude das divergências existentes entre 03 países membros,
só foi po.~sível negociar a prorrogação das cláusulas que tratem de estrutura
administrativa da Organização Internacional do Açúcar.
Embora tenham sido ·eliminadas todas as: disposições de natureza econômlca que visavam a disciplinar a politica de comercialização do açúcar e a
organização do mercado, o Acordo em pauta prevê a e'abOração, pelo Conselho
Internacional do Açúcar, de um relatório, a ser apre.sentado até 31 de dezembro próximo, s·obr-o a pre.paração de um novo acordo inten1acional sobre o
produto.
No que diz respeito à estrutura administrativa da Organização Internacional
do Açúcar, o pres·ente Acordo não apresenta inovações sub.~tancia!s.
O principal órgão deliberativo da Instituição é o Con~elhO Internacional
do Açúcar, composto de todos os membros da organlzaçãq.
Na f·orma do art. 6. 0 o "Conselho exerce todos os poderes e. desempenha
ou p.rovidencia o desempenho de todas as funções necessárhs :w cumprimento
das expressas disposições do Acordo".
Os objetivos do ato Internacional em questão vêm definidos no art. 1. 0 :
"a) elevar o nível do comér.clo Internacional do açúcar, com vistas,
particularmente, a aumentar a receita de exportação dos países exportadores em vias de desenvolvimento;
b) manter um preço estável para o açúcar, que seja razoavelmente
remunerativo para os produtores, mas que não encoraje novas expansões
da produção nos países desenvolvidos;
c) prover suprimentos adequados de açúcar, para atender, a preços
justos e razoáveis, às necessidades dos países importadores;
d) aumentar o consumo do açúcar e, em particular, promover a
adoção de medidas que estimulem esse consumo em países onde seu
nível per capta seja baixo;
e) 'ograr um maior equilíbrio entre a produção e o consumo mundiais
de açúcar;
f) faclli ta r a coordenação da polítlca de comercialização do açúcar
· e a organização do mercado;
g) assegurar para o açúcar provenie11te de países em vias de desenvolvimento adequada participação nos mercados dos países desenvolvidos e crescente acesso a esses mesmos mercados;
. h) ob.servar atentamente a evolução do uso de quaisquer formas de
substituto.s para o açúcar, inclusive ciclamatos e outros dulcificantes
artificiais;
i) favorecer a cooperação Internacional em assuntos referentes a
açúcar."
A execução das dellberaçõ·es tomadas compete ao Comitê EXecutivo que é
constituído de oito membros exportadores .e oito membros importadores eleitos
anualmente.
No que tange a entrada em vigor do presente instrumento, fixou-se "a
data limite de 15 de outubro de 1974 para que os governos que não pudessem
cumprir os proc-edimentos constitucionais necessários que os capacitassem a
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-300ratificar, ac·eitar ou aprovar o Acordo antes de 31 de dez.embro de 1973, etetua.
s.em o depósito do instrumento competente e se tornassem assim Partes Contratantes".
A eliminação das cláusulas económicas do Acordo não trará maiores inconvenientes para a economia nacional, pois a nossa participação no mercado
mundial, livre de qualquer norma re•ativa a quotas e preços, poderá ser
ampliada.
Diante do exposto, e tendo em vista Úr do interesse nacional manter a
estrutura da atual Organização Internacional do Açúcar, como forma de negociação d·este importante produto primário, somos pela aprovação do presente
ato internacional nos termo,s do Projeto de Decreto Legislativo, apresentado na
outra Casa do Congresso Nacional.
sala das Comissões, 19 de setembro de 1974. - Wilson Gonçalves, VicePresidente, no ex;ercício da P~esidência - Otávio Cesário, Relator - Guido
Mondin - Saldanha D'erzi - Amaral Peixoto - Leoni Mendonça - Acciioly
Filho - Carlos Lindenberg - Fausto Castelo-Branco.
PARECER
N. 0 461, de 1974

D'a Comissão de Economia, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n.o 20, de 1974.

Relator: Sr. Wilson Campos

o Acordo Internacional do Açúcar, ora submetido à aprovação do Congresso
Nacional, de conformidade com o que dispõe o art. 44, item I, da Constituição,
é um texto de 44 artigos e possui, ainda, dois Anexos.
2. o art. 1.0 do Documento indica os objetivos do Acordo. Eles "consistem
em prcmover a cooperação internacional no trato dos problemas relativos ao
açúcar e em manter uma estrutura capaz de preparar as negociações de um
acordo com obj.etivos semelhantes aos do Acordo Internacional do Açúcar, 1968,
que levaram em consid.eração as recomendações contidas na Ata Final da
Primeira Sessão da Conf·erência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e que eram os seguintes:
"a) elevar o nível do comércio internacional do açúcar, com vistas,
particularmente, a aumentar a receita de exportação dos países exportadores em vias de desenvolvimento;
b) manter um p.reço estável para o açúcar, que seja razoavelmente
remunerativo para os produtores, mas que não encoraje novas expansões
da produção nos países desenvolvidos;
c) prover suprimentos adequados de açúcar, para atender, a preços
justos e razoáveis, às nec·essldades dos países importador·es;
d) aumentar o consumo do açúcar e, em particular, promover a
adoção de medidas que estimulem esse consumo em países onde seu
nível per capita seja baixo;
e) lograr um maior equilíbrio entre a produção e o consumo mundiais
de açúcar;
f) facilita; a coordenação da politica de comercialização do açúcar
e a organizaçao do mercado;

g) assegurar para o açúcar proveniente de países em vias de desenvolvimento adequada participação nos mercados dos países desenvolvidos
e crescente acesso a esses mesmos mercados;
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h) observar atentamente a evolução do uso de quaisquer formas de
substitutos: para o açúcar, inclusive clclaunatos e outros dulcificantes
artificiais; e
i) favorecer a cooperação internacional ·em assuntos referentes a
açúcar."
3. o Acordo Internacional do Açúcar, firmado em 1968, com a participação
do Brasil, está S·endo agora prorrogado por dois anos. a partir de 1.0 de janeiro
de 1974. Segundo informação veiculada na Exposição de Motivos do Ministro
de Estado das Relações Exteriores ao Senhor Presidente da Repúb!ica, "na
renegociação do Acordo de 1968, foi decidida a eliminação de todas as cláusulas
económicas do instrumento, o qual mantém, contudo, a estrutura administrativa
da Organização Internacional do Açúcar e prevê a elaboração, pelo Conselho
Internacional do Açúcar, de um relatório a ser apresentado até 31 de dezembro
próximo, sobre a preparação de um novo acordo internacional sobre o produto".
4. O Acordo Intel'!laclonal do Açúcar está Incluído na série de Acordos multilaterais sobre os chamados produtos de base, firmados depois da Segunda Guerra.
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5. A principal finalidade dess·es Acordos seria, na afirmação de seus teorizadores, ordenar, em cada caso, o respectivo mercado, evitando ·a concorrência danosa,
o avlltamento de preços e assegurando a normalidade dos suprimentos. Deles
participam tanto os países produtores quanto os consumidores e o objetivo
precípuo a atingir .s•e resumiria na comp!eta harmonização dos interesses de
ambos numa linha ideal de conveniência e de justiça.
6. A verdade é que os ditos produtos de base são, quase todos, originários
dos chamados países em desenvolvimento. Estão nesse3 países, c·omo se sabe,
as grandes fontes de matérilllS-prlmas e de produtos primários em geral consumidos, em grande escala, nos países altamente industrializados e de elevado
índice de renda.
7. A idéia primeira, que marcou o ponto de partida do processo de negociação desses Acordos, é de que eles funcionariam como legítimos mecanismos de
defesa dos subdesenvolvidos que são, justamente, os países mais fracos, de
um ponto de vista económico, e, por Isso mesmo, mais carentes de apoio.
8. A prática, todavia, não velo a confirmar essa alegação de que os Acordos
atenderiam mais diretament.e ao interesse dos produtores, que ao dos importadores. Para Isso, seria preciso, cabe observar, que o Acordo, como está ocorrendo
com o dos Produtores de Petróleo, não reunisse vendedores e compradores na
tessitura de um só Compromisso Multilateral.
9. No limite em que produtores e Importadores firmam um único pacto, é
claro que estes últimos, por ,s.erem !na maioria dos casos isso acontece) economicamente mais fortes, exercem o que se costuma chamar a ditadura. dos p;reços.
Os suprimentos ficam assegurados a preços que não excedem determinado·s te.tos
e os países exportadores deixam de beneficiar-se de preços, a nível de mercado
mundia', que exprimiriam, com exatldão, a r.eJação oferta/procura, numa concorrência livre.
10. Este3 comentários prendem-se à linha de uma presumida compreensão realista da problemática do comércio internacional. E esse mesmo r,ealismo nos leva,
também, a considerar de Interesse para a economia brasileira a permanência de
nosso País dentro do mecanismo desses Acordos, em que pes.em as falhas no
funcionamento deles.
11. A participação não é, no caso, um objetivo final. É um simples meio, mera
possib1lldade de manter aberta a área da discussão e da negociação. É de
multa impo,rtância para o País, na atual fase de sua evolução, obs·ervamos,
poder dialogar permanentemente na defesa de seus lntexesses. A eventual !noperâncla dos Acordos, em nome dos quais a discussão é entabolada, não compromete
a própria discussão. Neste mundo que é o nosso, nenhum governo des.eja crises
insolú'Vels, cabe :frisar.
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- 302Existem, a nosso ver, ponderáveis razões de interesse público que justificam
a participação b~asilelra no Acordo Internaclona1 do Açúcar, de 1973. E, assim,
opinamos p.ela aprovação do Decreto Legislativo n. 0 20, de 1974, que formaliza
esta aprovação pelo Congresso,
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1974. - Renato Franco, Presidente,
eventual - Wilson Campos, Relator - Helvídio Nunes - Leandro Maclel Luíz Cavalcante - Franco Montoro.
PARE(JiER N.0 462, DE 1974

Da ComiSsão de .Agricultura, sobre o Projeto de Decrello Legislativo n.0 20, de 1974..
Relator: Sr. Otávio Cesário
O presente Projeto de Decreto Legislativo aprova o texto do Acordo Internacl(lllal do Açúcar, de 1•973. aprovado por ocasião da Sessão Plenária de 13
de outubro de 1973, da Conferência das Nações Unidas sobre Açúcar, de -19'73.
Está ~endo cumprido, neste processamento, o dlsp.o.sto no art. 44, Item 1, da
Constituição Federal.
2. !E~oslção de M<Jtlvos do Ministro de Estado das Relações Exteri<Jres ao Senhor p.residente da: República, integrante do documentário do projeto, historia
os. fatos ligados à renovação do Acordo Internacional de Açúcar, d•e 1'968, sob a
forma de uma prorrogação pelo período de dois an<J.:>, a partir de 1.0 d'e janeiro
de 1974.
3. Houve um impasse na Conferência. cujo. •:Jbjoetiv<J consistloa na renegociação
do Acordo de 1968. ficando, então, d:e<:ldida a ellminaçã·o das cláusulas económicas do instrumento, sendo, entretanto, por ele mantida a: estrutura· adminis-.
trativa. da Organização Internacional do Aqúcar e prevista a elab:Jl'ação de um
relatório, a ser apresenta:do até 31 de d•ezembro próximo, tratando da preparação
de um novo acordo internacional sobre o produto.
4. Foi fillíada a data limite de 1•5 de outubro de 1974 para que os governos que·
não pudessem cumprir os procedimentos constitucionais nec•e.:sárlos que os capacitassem a ratifica:r, aceitar ou a.provar o Acordo, antes d·e 31 de dezembro
de 1973, efetuassem o depésito do instrumento comp.etent•e e se tornassem, assim.
Pa.rtes Contootantes do Acordo.
5. O texto do Documento em referência desdobra-se através de 44 artigos e
é acompanhado de dois Anexos: o primeiro. classiifica:ndo os exportadores; o
segundo, fazendo o mesmo com os importadores.
6. OS objetivos do Acordo Internaci<Jnal do Açúcar (segundo o a.rtlgo 1,0 do
mesmo) "consistem em promov-er a coopel'ação internacional no tr:tto dos problemas r~lativos a<J açúca:r e em manter uma estrutura capaz doe preparar as
negociaçcoes de um ajuste com objetivos semelhant•es aos do Ac<Jrdo Interna-·
cion.al do Açúcar, 1968, que levaram em consideração a.s recomendações conticras na Ata Fina:! da Primeira Sessão da conferência das Nacões Unida,g sobre
Oomérclo e Desenvolvimento (UNCTADl e que eram as <:oeguintes:
"a) elevar o nivel do comércio internacional do açúcar, com vistas, pa:rticularmente, a aumentar a receita de export~tÇão do·s países exportadores em vias de desenvolvimento:
bl manter um preço estável para: o açúcar, que seja razoavoe!•mente remtrneratlv>o para os produtores, mas que não encora:je novas exoansões
da pr<Jdução no.3 países desenvolvidos;
c) prover suprimentos adequados de açúcar, para atender, a p11eços jus.
.
tos e razoáveis, às nec·essidades dos países importadores;
dl aumenta:r o c<Jnsumo do açúcar e, em partlcu!·ar, promover a adoçã.o
de medidas que estimulem esse consumo em países onde seu nível per
capita se~ a baixo:
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e) lograr um maior equili!brio entre a produção e o consumo muncHals
de ·açúcar;
f) fac!l!tar a coordenação:> da politica de comercia-lização do açúcar e a
organização do mercado;
g) B.Silegurar para açúcar proveniente de pai;es em vias de des·envolvimento adequada: participação nos mercados dos países desemolvidos e
crescente acesso a esses mesmos mercados;
h) o•bservar atentamente a evolução do ~o de substitutos p2ra o açúcar, inclusive clclamatos e outros dulcificantes arti!ficlals; e,
i) favorecer a cooperação internacional em assuntos referentes a açúcar."
7. oA. agroindústrLa açucareira ocupa. como ~e sabe, lugar de desta,que na história econômlca. do Brasil, embora tenha sido breve sua permanência na: posição de principal atividade econômica do País, no distante passado colonial.
8. Passado o rápido período de exuberância:, nosso pa11que ar;ucareiro fixou-se
numa estrutura estáve·,, voltada, durante longos anos, exclusivamente para o
a:bastecimento do mercado interno. As fiÍibrlcas, p·eqtrenas e rudimentares ·engenhos e bangüês - predominaram :~,té fins do século IX, quando se iniciou
um movimento de concentração Industrial, com a implantação dos chamados
engenhos centrais, ou usinas.
9. O domínio da usina, contudo, não veio a tornar competitivo o açúcar brasl1eiro no mercado lnterna'CionaL o custo de produção manteve-s'e alto e o
ar;úcar aqui produzido só poderia ser comercializa·d·o no mercado externo a preços
mais elevados que os do mesmo produto de outras procedências, o que anulava
nos,sa ·eventual pretensão de e~ortar.
10. Mesmo nos limites em que se ma-nteve, de supridora do mercado interno,
nossa agroindústria açucareira este·v.e, por longos anos, numa situação invariável de crise. A sobrevivência, sem um colapso definitivo, só tem sido possível graças à. ação coordenadora e apoiadora: que vem sendo desenvolvida pelo
Instituto do Açúcar e do Alcool, desde a década d·e 30.
H. Vários outros fatores porém, compuseram ncs ú~tlmos dez anos, um quadro
novo, abrindo per:;pectivàs na pauta: das exportações brasileiras para o velho
e nobre produto. Houve um .grande esoforço interno para a racionalização de
nossas estruturas industriais de produção açucareira, a fim de alca:nçarmos,
em melhores condições, a chamada e"onomia de escala. Houve, também, um
melhor a-justamento em nossa política: de comércio exterior, agora apoiado em
instrumentais que eliminam ou atenuam os clássicos entraves às nossas exportações, relacionadas, outrora, com todo um quadro internacional que também
mudou. Finalmente, a: crise cubana e a elevação da demanda mundial de açúcar,
sem qu·e as tradicionais fontes supridoras tivessem c·ondições para elevar a oferta,
pressionaram os preços para cima. e abriram amplas condições competitiva-s
ao açúcar do •Brasil.
12. Nossa participação no Acordo Internacional do Açúcar s·eria, então, nesse
quadro, o apoio ostens! vo a uma tJenta.tiva de ajustar interesses de paises produtores (o Brasil é um d•eles) e importadores. É possível, aliás,. que seus exatos
objetlvos não tenha-m sido atingidos. É possível. inclusive, que, mesmo sem o
Acordo Internacional do Açúcar, ocupássemos hoje a mesma. destacada posição
que alcançamos de grande fornecedor de açúcar ao mundo.
13. Então, se assim é não existem contra-indicações à renovação do Acordo.
Não existem, nele, observe-s•e, compromissos que exprimam riscos. Muito ao contrádo, a participação em um Acordo Internacional, mesmo inócuo, significa,
para qualquer pais, dispor de uma porta a:berta a novos entendimentos, se problemas surgirem na área., exigindo reformulações d·e atitude frente a competidores ou a clientes.
14. Do ponto de vista. da agricultura, o que interessa é a lnln terrupta va.Jorização da c::na. como insumo básico da indústria ltÇUcarelra. E o fundamental,
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·País. Tudo o que se fizer para: isso atende plenamente s.o interesse nacional.
Opinamos, pois, ne,sta ordem de idéias, pe}a aprovação do Decreto Legislativo
n. 0 20, cl.e 1974 que formaliza a concordância do Congresso Nacional com o
texto do Acordo Internacional de Açúcar, de 1973, subscrito pelo Brasil.
Sala das sessões, 19 de setembro de 1974. - Antônio Fernandes, Presidente
eventual- Otávio Cesário, Relator- Tarso Outra- Amaral Peixoto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo sr. 1.0 •Secretário.
li: lido o s·eguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 120, DE 19'74
"Acrescenta dispositivo ao art. 29 da Consolidação das Leis do Trabalho."
O Congresso Nacional decreta:·
Art. 1.0 - Acrescente-se ao •art. 29, da Consolidação das Leis do Tra.balho,
o seguinte parágrafo:
"Art. 29 - ........................................................ · .. ·.
• •
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!:i 4.0

Tratando-se d·e anotação concernente a rescisão contratual, a
não devolução da Carteira de Trabalho no prazo de que trata este
artigo Implic-a em prorrogação do vínculo empregatício até a data da
sua efetlva entrega ao empregadiO, respondendo pecuniariamente o empregador por to<los os direitos trabalhistas daí resultantes."
Art. 2. 0 - Esta J.el entrará em >igor na data de sua public-ação.
Art. 3.0 - Revogam-se as dispcsições em contrário.

Justificação
Fatos do cotidiano, na vida sindical, levam o observador atento e bem lntenci·onado a sugerir alter•ações na legislação trabalhista, visando aperfeiçoá-la.
Tal é, por exemplo, a questão relacionada com a displicência ou mesmo
má-fé de certos emprega.dores que, diante da perspectiva iminente de perder o
emprego, ou mesmo para castigá-lo em caso de despedimento forçado, passam
a reter a sua Carteira de Trabalho por tempo maior do que o permitido na lei,
deixando assim de fazer as prontas anotações a que estão obrigados e prejudicando o mesmo empregado na sua necessidade de obter outro emprego.
li: v·erdade que a consolidação já tem dispositivos específicos cuidando de
outorgar ao empregado os meios necessários para obter a sua carteira de volta,
bem como para que as anotações sejam feitas (arts. 36 a 39). Mas, de qualquer
lforma, os prejuízos causa:dos ao trabalha.dor pela falta ou recusa de anotação
na Carteira de Trabalho, especialmente em casos de rescisão contratual, esses
continuam irrecuperáveis, dado o fato de que não há preceitos específicos obrigando o empregador a ressar:c!-los. Há multas, mas estas são recolhiàii'S a organismos públ!cos competentes e não redundam em prov.eito do trabalhador.
Tais são, de forma rápida, os motivos que me levam a apresentar o presente
projeto de lei, por sugestão do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de Fortaleza.
Sala das S.essões, 23 de set·embro de 1974. - Nelson Carneiro.
LEGISLAÇJI.O CITADA
DECRETO-LEI N. 0 5.452, DE' 1.0 DE MA:IO DE 1943

(Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho
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Das anotações
Art. 29 - A Carteira de Trabalho e Previdência Social será obrigatoriamente apresentada., contra recibo, pelo empregado à empresa que o admitir, a
qual terá o prazo improrrogáv·el de 48 (quarenta e oito) horas para nela anotar,
especificamente, a data de admissão, a remune·ração e condições especiais se
houv·er, sob as penas cominadas neste c·apitulo.
§ 1.0 - As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em
utllldades, bem como a estimativa da gorjeta.
§ 2.0 - A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo
importará na lavratura d·e auto de infração pelo agente da inspeção do trabalho. CV; Súmula n. 0 12 do TST) .
·
0
0
§ 3. - Na hipótese do § 2. , independentem.ente .da. lavratura do auto d~
infração, cabe ao agente da inspeção do trabalho, de ofício, comunicar a falta
de anotação ao órgão competente para o fim àe se instaurar o processo de
anotação.

....

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
O SR. PRESID•ENTE (Paulo Torres) -

O projeto lido será publicado e, a

seguir,. remetido às comissões competentes. (Pausa.)
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1.o-secretário.
ll: lida a seguinte
COMUNICAÇAO .

Brasília, .18 de setembro de 1974
Ofício n. 0 . 121/74
Senhor Presidente
Comunico a vossa Excelência, nos termos regimentais, que designe!, a partir
desta data, o nobre Senador Fl'anoo Montoro para substituir o nobre Senador
Nelson Carneiro na Comissão Mista do Projeto de Lei n. 0 7-CN, de 1974.
Ao ensejo renovo a Vossa Exc·elência meus protestos de elevada estima e
distinta consideração. - Amaral Peixoto, Líder da Minoria.
O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) - Será f·eita a SJJbstituição solicitada.
(Pausa.)

·

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1. -Secl'etário.
ll: lida a seguinte
0

COMUNIOAÇAO

Brasílla, 20 de setembro de 1974
Ex:.mo Sr.
Senador Paulo Torres
DD. Presid·ente do Senado F1ederal
Senhor Presidente:
Comunico a V. Ex." que me ausentarei do Pais, a fim de participar da. 61."
Conferência da União Interparlamentar a se realizar eni Tóquio .
.A;proveito a oportunidade para reafirmar a V. Ex.a os protestos do meu
apreço e especial consideração. - Benjamim Farah, Presidente da CSPO.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Senhor Presid.ente da República
encaminhou à d·eliberação do Congresso Nacional, com a Mensagem n. 0 67, de:
1974-C!N, o texto do. Decreto-Lei n. 0 1. 344, de 19·74.

",,
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convoco sessão do Congresso Nacional, a realizar-se amanhã, dia 24, às 19 horas,
no. plenário da Câmara dos Deputados. ·
. De acordo .cóm o § 5. 0 do ·al't. 184 do Regimento· Interno, a Presidência
atenderá às inscrições feitas para a Sessão do dia 20 de setemb1·.o.

O primeiro orador Inscrito é o nobre Sr. Senador José Sarney, a quem concedo a palavra. (Pausa.)
.·S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alexandr:e Costa.

o sR.. ALEXANDIRE COSTA - ·Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando da
Mensagem n.o 51, de 1974 ;__ hoje já transformada na Lei n.o 6.091, de 15 de·
agosto de 1974 -. enviada ao congresso Nacional pelo Senhor Presidente da
República, acompánhada de Exposição de Motivos do Sr. Ministro da Justiça e
que "dispõe sobre· o fornecimento gratuito de transporte a: eleitores residentes
nas zonas rurais", tive oportunidade de apresentar várias emendas.
. . Na Exposição de Motivos frisava. o Sr. Ministro da Justiça que o projeto
tinha o objet!vo sa:lutar e patriótico de tornar acessível a todos os brasileiros,
de quaisquer condições econômicas, a conquista de mandatos nas Casas Legislativas e que constituía, também, um chamamento aos mais capazes para que,
livres de despesas vultosas, passassem a valorizar os quadros politicas e a vida
·
pública do País.
Seria essa, continuava a justificativa do Sr. Ministro, a via natural, o meio,
digamos, o caminho certo para a erradicação de preconceitos e descoillf!ançltS
que se acumularam através dos tempos contra a chamada classe política.
Na minha justificativa dizia eu que o mais importante era que o projeto
cuidava de medidas de irrecusável significação moral e ética, para o resguardo
da Administração Pública, que deveria ser preservada da prática de iniciativas
que 'pudessem .comprometer a lisura do pronunciamento popular; E continuava
na minha justificativa dizendo que se o que se desejava .era evitar a. interferência e o abuso do poder económico e a prática de !n!c!at!vas que pudessem
comprometer a lisura do pronunciamento popular, que s·e trancassem, também,
as portas dos órgãos públicos e, assim, estar-se-la ac!onando um poderoso freio
contra o abuso do poder económico mais forte, qual seja o do próprio poder
público, sem o que o projeta· enviado, com as ·m·elhores da.s intenções, resultaria
em lei !nte!ram~nte inócua e !nexeqüível.
Teve mais cuidado o Excelentíssimo Senhor Presidente da República passando telegramas circulares aos Governadores dos Estados, recomendando o
cumprimento da lei e proibindo a coação· política.
Pois bem; Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que eu previra está acontecendo
no Maranhão e venho agora, a esta Casa, para cumprir um dtlver do meu·
temperamento e da minha atitude.
Jamais deixei de assumir responsab!l!dad·es. Aqui me encontro para denun~
c!ar o que está ocorrendo no meu Estado, na forma da utilização do poder como
nunca acontecera antes na História política do Maranhão.
Para coagir; para intimidar, para ameaçar, para forçar a vontade ele~toral
e o processo nortnal das eleições, tudo ao contrário do que se contém na lei e
na vontade que expressam os poderes constituídos da República.
E, se me perguntarem se essas ações condenáveis são efet!vadas contra o
Movimento Democrático Brasileiro, eu serei franco e justo em dizer não. São
todas ·elas d!sc.r!m!nadamente contra candidatos da Aliança: Renovadora Nacional, aqueles a quem o Governador !Pedro Neiva de .Santana - sem dúvida

- 307nenhuma, o maior blefe ·na História politica do Maranhão - aponta,· como um··
novo Imperador romano, quem deve morrer.
São os· coletores, a Si!U mando, a percorrerem o Interior .em companhia de
pol!ciais, de f!Uicínoras e· do filho do Governador, chamando prefeitos, chefes
eleitorais, coagindo, para não votar em determinados candidatos· da ARENA. ·
. ··A situação é tal que o Governador está distribuindo titulas de terras p_úbllcas;
às vesp'eras· das eleições; ·em picadinho, fazendo política à custa do patrimônio'
público, sem nenhum plane;jam·eiito. Parentes seus, grandes empreiteiros de
obras, ·lançam e carregam- debaixo do seu manto os maiores fornecedores do.
Estado, como candidatos, sem -votos, mas ut!l!zando· as ·coletorias, a força e a
violência como meios de angariar votos, . .· .

'
.
. yoltamos, assim, aos tempos antigos, anterior.es à .Revolução.
. Ó.GOvernador -reserva~dÓ o .excesso de sua arrecadação p~rii. fazér politica,
procurando, desta forma, salvar a imagem. do .gov·erno mais inoperante. de -que
se tem noticia na história politica do Maranhão. E não é só. Cometeu a maior
traição -politica j'amais vista no Estado, contra o seu benfeitor, que· o arrancou
do mais negro ostracismo. · · ·
·
li: a velha estória da criatura contra o criador.
. E quem é o criador?
O ex-Governador e atual Senador José Sarney, a quem,·por inveja, somente·
~rinveja, pretende liquidar e banir da vida pública maranhense.
Diante de tudo, pergunta-se. A quem a;pelar?
Ao Governo federal?
/>O senhor Presidente '!a Repúbllca, General Ernesto Geisel,_ que recomendou aos governadores que nao procedessem dessa forma?
A perseguição a todos aqueles que não batem palmas - porque razões não
têm para batê-las- é nota diária da politica maranherise, como também o esbanjamento dos dinheiros públicos.
·
·
Estado pobre, o meu, só na semana passada, enquanto o povo passa fome e
vive dias difíceis, fretou-se um "Boelng" para levar artistas para fazer_ ~renatas
no -Maranhão. Tudo para promover o Prefeito, que é cunhado do Governador, e o
próprio. filho do Governador, que ocupa 3 Secretarias de Estado, a da Fazenda,
a de Indústria -a Comércio e a do Planejamento, tudo à custa do dinheiro do
Estado e dos cofres públicos.
'
Vejamos a que ponto chegamos!
Um candidato a Deputado Federal, hoje Deputado Estadual, o Deputado Luís
Rocha, até há pouco tempo, Lider do Governo e do Partido na Assembléia Legislativa, teve que sa afastar da liderança do Governo e permanecer, onde ainda
se encontra, como Lide·r da ARENA, por ter~se negado a aderir à campanha de
liquidação política que se pretende fazer· contra o Senador José Sarney. Ele
ocupou a tribuna, há dois dias, para denunciar <i Governo pelo exercício de todos
esses atos condenáveis, que negar a vontade do Governo federa:! e Invertem e
desrespeitam a le~ que pretendeu justamente coibir .todos esses 111busos.
Lia. aquele Deputado na Assembléia Legislativa confessando-se perseguido e
em suas áreas de Influência no interior do Estado, o Deputado Luis Rocha: excluido do governo, mas ainda líder da bancada aren!sta na Assembléia Legislativa,
ocupou a tribuna da. Casa, na sessão de quarta-feira, 18 de setembro, para tecer
considerações sobre o que lhe aconteceu em plena campanha: de sua candidatura
a deputado fed~ral.
'
'
Faz um retrospecto de sua participação e de sua dedicação à causa. pública
mara.nhense .e no exercício do mandato de deputado estadual em duas Iegis1aturas. Disse que é o primeiro a chegar e o último a. sair, até nos -cliOmingos e
'
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- 308:!eriados, para dar presença constante na: Casa, a fim de se desincumbir de suas
tarefas de lider.
Recordou que trabalhou no governo José Sarney, como no governo Neiva de
Santana, lembrando que renunciara à liderança, recantemente, mas tendo direito
de·· prestar serviço ao povo que o elegera.
.
E assim, Sr. Presidente, srs. Senadores, como o Deputado Luis ·Rocha, outros
deputados estaduais vêm sofrendo as mesmas sanções, por não baterem pa:lmas,
nem comungarem com aquilo que não são obrigados a comungar.
· Outro político, da maior expressão no sertão maranhense, o ex~Deputado
Federal Temístocles Teixeira, que representa toda .uma tradição no agreste maranhense, encontra-se, também, na mesma situação. Vem suportando, durante
os quatro anos do Governo Pedro Neiva, a opressão, a perseguição, o terror fiscal
e policial, que obrigaram já grande parte de sua familla a abandonar a região,
por não poder suportar, e nem querer se transformar em vitima ou assassina.
A quem apelar? .Voltamos a perguntar.
Neste meu primeiro pronunciamento, faço um apelo ao Sr. Ministro da JustiÇa, para que mande a·brir uma sindlcância no Maranhão, a fim de averiguar o.
que estou afirmando - claro que por homens isentos :- e verificará a verdade: ·
Que se ouçam os politicos, mas, que se ouçam também os hinilildes. E não
.terei dúvidas de que a resposta será: voltou o nepotismo, a oligarquia e a v'iolênc!a. Tudo ao contrário do que prega e exerce o Governo Revolucionário.
Quando estive recentemente no meu Estado, o Maranhão, para tomar parte
na Convenção da Aliança Renovadora Naclonl/.1, conversando, ouvindo) sentindo e
verificando o drama que vive a gente maranhen.se, tive oportunidade de conceder
à Imprensa a entrevista que passo a ler:
- "Vim tomar pane da Convenção da ARENA, partido de que sou filiado.
Alegro-me em fazê-lo, tal a ansiedade de que sou possuído. E que se
uLtimem os processos eleitorais e que chegue o momento tão esperado
pelo Maranhão e pelos maranhenses - a mudança do Governo, o que
se d:ará em março do próxlino ano. Sempre confiei no tempo. "De mudanças, nem o céu, nem o inferno, nem mesmo a morte escapa". Em
março vamos mudar e as esperanças do povo maranhen.se estão voltadas
e confiantes para que retorne ao Maranhão aquela euforia, aquela gana,
aquele desejo de caminharmos para·o·desenvolvimento dos grandes recursos que a natureza nos deu e que s~ assistiu colocados à margem nos.
· quatro anos que felizmente vão terminar." ·
- "Espera~se e confia-se que as intrigas e as perseguições dêem lugar à
vardade, à justiça, à paz e à tranqüllldade de que carece o nosso Estado
para se recuperar e se preparar para o futuro promissor que nos oferece,
que o ódio ceda lugar ao trabalho. Que a vindlta não seja 'incluída como
plano de governo. Que a· prepotência ceda lugar à humildade~ Que a
vaidade, tão exuberantemente colocada acima dos interesses do Estado e
tão forte que não se respeitou gratidão, lealdade, amizade, passado,
seja banida, tantos foram os males que, pela sua prática, causaram aos
interesses do Estado".
·
- "Compreendo as dificuldades que ainda haverão de enfrentar os ma-·
ranhen.ses e o seu próximo Governo com o legado que hão de receber.
Fa:lou-se multo. e não realizou-se tanto quanto o proclamado. E para
isso pediu-se multo dinheiro emprestado à Nação e até ao estrangeiro -·
quase 700 bilhões de endividamento. E chegou-se ao absurdo de se pre~
tender intrigar, indispor, responsab!llzando-se até às chuvas pelo que
não foi feito. Sabe-se que efetivamenta alguma área, principalmente no
Vale do Mearlm, sofreu com o inverno, causando danos à grande parte
da população mas os relatórios oficiais - ouçam bem, Sr. Presidente e
Srs. Senadores- enviados ao Governo Federal, como justificativa para
pedidos de auxilias - e que eu me neguei, por não expressarem a. ver•.
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Senado - incluiam centenas de quilômetros de estradas que se acabaram, não porque enchentes lá houvesse, mas sim porque durante quatro
.anos ·não receberam sequer a conservação costumeira e exigida."
- "Alardeou-sa programas e projetes que ficaram só no bOrrão e nas
prochlniketas. E isso custou caro ao povo maranhense. Exercitou-se aqui
a prepotência e o terror fiscal, que levaram tantos e quantos maranhenses a fecharem as suas portas comerciais por não poderem pagar
·impostos daquilo que não vanderam. · ··
·
· O que vimos foi a inversão dos valore,s. Abandonou-se a Capital sob o
pretexto. de que grandes obras estavam sendo realizadas no interior e
nada se fazia no Interior a pretexto de-qua .grandes obras. estariam sendo
realizadas na Capital. Chegou-se mesmo· a pretender enganár o povo
Inteiro sobre a ·grande realização dos carajás, cujo minério pertence ao
Estado do Pará e sobre ·a siderúrgica, cujo plano é resultado do grande
desejo do Governo revolucionário de Implantar no Maranhão uma grande
usina, de modo a fazer face ao déficit do aço que tantas divisas têm
custado ao Pais".
·
- "A vaidade foi tanta, foi tamànha. que nada. obstou endividarem o
Estado junto ao Banco do Nordeste em mais de sessenta bilhõas de cruzeiros para a construção de uma· ponte paralela. à "Ponte José Sarney",
hoje denominada pela sabedoria popular como a "Ponte da Inveja".
Enfim, o Governo revolucionário foi contrariado no Maranhão".
- "Não formn esses os exemplos que deram· Castello Branco, costa e
Silva, GaNastazu Médtcl e agora o grande patriota, o General Ernesto
Gelsel. O primeiro,' o •Marechal Ca.stello Branco, foi o gramde estadista
que demarcou o processo moralizador e desenvolvlmentlsta .do. País; o
segundo qua o continuava quando a morte lhe tolheu os passos, o terceiro que pela. humildade, simplicidade e patriotismo é hoje o. idolo
popular, pela. conduta retllinea nos cinco anos em que dirigiu o Brasil.
O atual Presidente, grande líder das Forças Armadas, demonstrou na sua
passagem pala PETROBRÁS a sua capacidade e o seu patriotismo, que
não haverão de lhe faltar na direção dos nossos d-estinos nestes cinco
anos que hão de vi-r."
.
Os GloVIe•nn,•diCil'es diOIS Est•adios CJ:l'le o ·aoCicomp:a:nh!am~m ·e .11e~lmm oo 1~1e111S
exEmplos adquiriram o apoio .popular e se credenciaram da melhor manei•I1a. IJ)ama o ,j•urg1am.mto ·ela HL•:tórl•a; .A:s·~·,m :aocOilltle.ceu oom.o Mamlllhão até
1970. E lliiS..<;im; haVIerá die a.COilll'•eceor d1e 75 .pa.11a fl'ell1rbe".
·
- "Foram qUiat.:'IO o31!]QS ,pel.'l:tidiOS •e OOMdJOS, oquoe nãJ0 hal'.le•ráo de ,ltimlt', COI!ltucliol. o• ânimo do ;p:>VIO millt'a.nh~IS•e, otão sensível .e tão otlmf:súa, :tão• l!nite1ige111rtle e :tão tmabaJohaJC!10r. R•e•t.lmado· oà1a mrurgi!l1iwli2!Wálo q'Uie lhe fod dmposta
nesse ·qUiadll:lênio, SIUJ31S fOIVC!liS ha.VI&áiO ode Se mulb:iOMiCllllt' I!IJa 13Õ1Uiàla QUIS bia.VIerá de ~a·r p:a.11a •a ll.'lec•OI!liSitom:;ão .e para •a .~e·vol:uç.ão c:1o ·Est1adiO• llO Clená.:'ia
nlc:lial!]al. A; .a.scrJ, ',uiJ.1aa dizem que PIBl'\3: oCI!IIdia CIOilsa. há 1\llltl illempo delbemninado. Felizmente para nós no Maranhão o tempo da J)lpel!àada: "austeridadle·" '?ISitó. !Pa~·,anào. Agc11g. ~·erá .o toem190 .d,:~. ~e::~or:Jdmuçãio. F1aoo com 131:2iUitlor'd•~de de ·qu•~m nã1:Jo foi .contma:rta.do· pel•t> Go.VIe.mo pool'qUJe lllladia. ilhe• pedil.u,

.

mas qlllie o rtlemp() e1111sm•on.t •a •CIO•nhoecoeir, d•eos•à•e .o :pl'!metno• mmnoeiJito, e a.
Pl'eVIer •a. :t•emu•e~lbade qUJe d11:<Sla.ba111'1a ~:obne •eiSiba CIJUI3odll1a diaJ i!loO~S~E~a. hiiS:tóri:a.

poU!ttc•a e a.~:m1ndisltll1a.tiva".
· ·
- "!El ~~e crn:e pe•r~[l,',a.rem ~poorqu1e· m1e afoamei d10 Go:vemo• e:u oclh1ed. a.poena.s
lllltl eX~amp~J:: go.ve1:1111a.v•a -D· Ma.r:alllháJJ o v~ce-giOVoeo:l!]a1::!1:•r, o Dr. Alrutônio
Dino. Já havia sido escolhtdo para ser o Governador do nosso Estado pelo
eirunie111,~,e Pll1es-!-C::e:nl'•~ Méd1cl ·o atu•::tl O·C•t:pam1t1e· do Pa.ládo· •doo Leões1.
Oell'IÍI:I• d/1a, em .su:a 1.'\esldência., :pergu~1be~-JJ~e· "etomto· JiJm. •aiS •C•DW:ia!S" ·e eJ1e entãc· me 111e.:.po~1deu qUJe "i1am .pés:s:maiJ, hoo•rríVIe.Ls.''. Vio•Ud •a, mber.ro:g1ar do
c;l:ie ~~~~ ·ÍI~'l:'~'~·\'1:;, •c· ·e~e elnJ~.:_:,o '113SIP~:I!IJ:lie•:l: "Viocê vt!Ju que:n o· D!I!IJo •!!iCiab:a; dl:

'·

- '310-Il/OilllJe;arr pama o DiElR.... ?" E fez 11estr.ição dia ma.i:rr rgmaV.IcLade· raro nome~do,
l1~~rtrrdçãJo, qure· '11ed:3ir·1a ~rertl· ra,ce~rsro à yj,dra. :púbUioa.
.
.
Ope~arvrarm7 ::r~, lll!e:~Se tempo CrS p~arnrms odre grOV'er~no 'e ra. ·e~o:~a d!e raruxllliralre.s.
Nrus V'árrdraiS Víezes ·;qlllle raJi comprure~ ·comeCieri a ~ci' rar ra iiJ!'e.slanç.a d::u:tUJe-Le

cidadão, que dlas antes ele lncrlmln~tra. e .qual foi a minha. decepção quan-

do' roo rCIOmr])Or o rSJeu. Go'V,e'l1Ill0· e~e ccrn:fliimaVta ra.qure•la pl1e.Selll!Ça ;na ~a

db DER".
- "Vi enJtão qUJe nós iamos rc!li:t".:larr :n!Um Gorvel'llllo reLe

d~rars faJcers. E a :m:lrnha
frCrnJJaçiiJo e O meu tlemperariDillnllo, homem ..dr e OBJrâfte-r re, · dre l\lrlllla face- SÓ,
não. se rarqrcii!I.~dlarrlaan ,a es::re novo· sils~emra .e c.he·gwe~ a ra;yirsrur rruors meus
ram!gJCIS :pa:ra qUie ..Sre :pnepruraos~em, ;pOI.rS vJT!ram 'a Wa.!ÇiiJO re. rtrempi05 rdl.fíeelrs
paTru o :Ma.11allllhão e ~pamru ors il'IOOSOIS ccrwe:igúonã.rdos. Ooi!JJ(ll1ertiZIOU-se mais

cedo do que eu esperava.". ·
- "VIm: prul"a p81rrt1Lcj)par dra crampanha nla ·1wta ,peliOs meus companheiros
mass:a011ardlots porr um Govre-l'illJO que. sremprrre ,dfLsiSre. qUJe lllláiO el'!a: iPOlLtw:o :mars

qUJe f!JOOu a f·azer po!Woa. pe~al. al!Jjranrdo ltoodra. claissre ;poHt!Jca.. <Waças
aJO Gelll!~arl EmeiSi'll, ·Geli..<~el •. que desejou entregBJr 0rs: .go.-v:ermos :ers:radUJais
aos Vlell1dlard.e'•rra~nrente pol.litdc.os., nós. .a.~~11a a.qru1 V'amOrS ibe!r à ffl'lrie rc!Jos dleiStl;nrors dor Mammhão o meu parrt:.l!cwar amJigo, o Depruiba.dJo iNUIIlreS F1nelire,
qllle 1'0!1 o pl1Jmleliro ra •arpolar rá illÚilihJa carildidra1bu:11a. ra;o OIOVlemo qualllJdJo reLa
fod 1a:n~ 'e. flUi e:u ó prrimJelro ra apolá~lo: 'Agor;L é ra. ho11a dia OB1!111PaJ:tliha
e o meru estLllo é ~~sbfr: .a. Yml:iaóe e ,a. ,:reaJdrRiclJil'. Na. oo1evlsãro, oo 111ádlo, nos
CiOIInÍ~IOS e rc!Ja rtribrooa. ,c!Jo Srerll!ado drelllJJ:Illcilrurei ia J>l1~~âlo· of~c:Lal reJrer::cldla. pelro
Sero11etãm óa. 'F1a.zend;a e p.erl:o p!~Ói[:l!'~o Góverrnro j.rr~rtl!limelllJbe oclliifu,:t a:qwele.;
qure :~·lrujrud:afl'!am ra oo~J.ooarr no Jlordl..~. E também o ii!IVreiill•rãdo que' está ®ellldro felrt:Jo dle nome<a.çõeLS. d!e- .pli.vilreglruct:os, qrUJaru:lio rv di~ermprego' e· <~. n'ldsérrl.a
eampedra.m' em São
Luís e.' no·' 're:tbo dro Estardro." ·
·
.

Alil!ás, Sr. PllerSJ!dJe:nJte 'e St:s. SrerniadJDIITiliS, UllllJa odi3rS a:tlllrn.lJJars reme;nrdM fo1 objre'to
c!Jee.rre i:n.V"el!llt.árdo; reu rarnrtiedpiS..V•a. O prazo• (jUre el1a. de •três lll1Jetõr~.S· jilli.."'tia.mreltlllle prura
· ev'11la.r oq;ure !le d!e<S"Ie C· esc:ândiar~o qlllJe r!le deu no· mreru E:Jtla.àior. O Govlemo rdieru o
pm21o de 90 dias. !POirs bem. ·e:nt.ne o di81 10 re o dira. 15, sre proc1essroru 1\lrm [l!lVl.."ttltârlo
su~ ao dres qua1Jro, runos de giO'Vell1!1.0.
· .
· •·
C<lllllJO rdiz~a.:

".A:liâs, es~:e fart:,o· ,c!Je g'llrvern'O· Ui'iJ:Iza.r o pradeir ·prura coação po1ttioa. já
llllell1etceru. ra, raltenção rdro PlreiS~dre:nte dra. R.eprúbl~c:a e rallllldra h!Od1e Vil l!liOS jor11Jals um rtrelegll'ama-C'Il'CIU~arr raro Olo\'e:rrnradror do Mararnhãro mlet."'SSe Stmtlrdo..
Não ISOIU C'•nrdiLdlart,o a :narda. V1m 1pa111a ped:Lr Vioibos iPBII'a os !l!lalld~drart'Jo.s do
nosso ·partido. Vln_l para ajud.ar na. vitória da AIRENA. Ao lado do pow
ma111arnhe:.'llsre, ao :.ra.oo da. Rev,oJ:ução."

- "E aoo meus amigos e correllglonârlos, que por serem meus amigos
.sofu1eria.m: pen::re-gluições e pr~e~.sões .dJUJl'laJD•Íie ·e.SS~rS quralbro· •anos, rpe,lo único
orrlime rq~re C Dmertl dre rtle.r s1do soL'rdârrdo à rua. crundldrrutufl'\a a. OIOII'Ilii"'Iador
dle,SJCle a pnlmedi~ar hoJ:'la, d.esejo· d~z,eir qu1e ra prarr:tlrr dril' rmlaii'ÇO SIS pmesrsões
e rars i!J:e~eg:uiçõres ·cedle!rão. 1uga,r à l!Urtla. ;pre'or> obj;etivors ma4orres do E.st!liàro - seu: Glrorg.r:e~l~o e dieiSrenvo1v!Jm~nto e à;s gr:andles mert1a15 reVIOil:urcionâ:I11ras q.ue iomlaJmm o B11arsil uma. il'fa·çiilo ri1e~rp,e1tra,dJa., •ruO níVIel dias: gTiaJ!lde.s potências."
·. · ·
.
EI1a o que ~eu rti:nha a dizer, Sr. Pl1eiS(rden~be. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PR.E:SJ!DENTE (Paulo Torres) - CIQnced:o a. pra.La'VIm .rao norb:,e Senador
·.
Frarn·co Momoro. (Pausa.)
S. Ex.a não está. presei!lrte.
1

Oon.crerdb· •a .pailiav:ra ra.o

~oobre

S:elllJardro,r Jrosê EstJerv.oo.

O SR. JOSÉ ESTEVES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, na última sextafeira, na. Capital paulista, par~!clpel de um encontro do Sindicato da. Indústria
Têxtil e do Conselho Nacional da Indústria com o Sr. Ministro Mário Henrique
Slmonsen, titular da Pasta da Fazenda.

-311Os responsáveis pela produção têxtil do País compareceram ao Gabinete
Ministerial, em São Paulo, sendo recebidos pelo Sr. Ministro da Fazenda. Tive
a honra de participar desse Encontro, quando os empresários da Indústria
têxtil bras!leira levaram ao titular da Pas':a da Fazenda reivindicações da mais
alta importância: econôm!ca, algumas das quais foram prontamente atendidas.
Desta tribuna, externo a gratidão da classe, em nome do Sindicato ·da In~
dústria Têxtil de São Paulo bem como em nome do Conselho Nacional da Indústria, que me solicitaram fos~e portador da mensagem de agradecimento .ao
em!nen te Ministro Mário Henrique Simonsen pela maneira com que encarou
os problemas e as reivindicações levadas à consideração de S. Ex."', pela . classe
produtiva da Indústria têxtil. O Ministro da· Fazenda, numa demo:ilstração
patente do seu conhecimento dos problemas brasileiros, dos problemas· que
enfrentam a produção, o comércio e a Indústria, nesses dias em .que o Bras!l
vive a realidade econôm!ca e financeira, nestes dias em que o Sr. Ministro da
Fazenda, muito ao contrário dos seus antecessores, tem a coragem cívica de
dizer à Nação e ·.ao seu povo a realidade em. que vivemos, o 'Ministro. Mário
Henrique Simonsen, em verdade, é o homem certo para o lugar certo. O Presidente Ernesto Geisel teve esta feliz iniciativa de conduzir, à nossa principal
Pasta ministerial, o homem que dispensa comentários.
Acompanhei, durante duas horas, esse Encontro dos homens da produção
de todo o Pais, e verifiquei, com muita satisfação, que o Sr. Mirilstro da Fa~
zenda, ·como um verdadeiro computador. está a par de todos ·os· problemas
brasileiros que afetam a economia e a finança do Brasil,· quer . do Estado do
Acre, quer do Amazonas, quer do Nordeste, quer do Sul o.u· do Centro-Oeste.
Desta forma, Sr, Presidente, Srs. Senadores, desejo congratular-me com
S. Ex."' o Senhor Pl'esidente Ernesto Gelsel quando, em tão bOa hora, escolheu
para Ministro da Fazenda homem da envergadura moral e técnica do Sr. ·Ministro Mário Henrique ·Simonsen que, sem nenhuma dúvida, vem imprb:n!ndo
no Ministério da Fazenda um método de trabalho dentro da realidade econômica e financeira do País, sem as ficções que estamos habituados a contemplar. Enquanto outros iam à televisão dizer que no mês de agosto ·a Inflação fo1
d·e 1,3%, para, muitas veze", enganar a boa fé do povo brasileiro, o Sr. Ministro
Mário Simonsen não tem esta fantasia e diz a verdade, custe o que custar...
. Assim sendo, Sr. Presidente, nesta hora de grande dificuiciade para a PCOnomia do País, quando o mundo todo enfrenta os problemas de ordem financeira e econômica, impostos pela situação do Oriente Médio, todos os. homens
responsáveis por este Brasil, todos os . homens, direta .ou indiretamente, responsáveis pelo futuro do nosso Pais, todo.;:, estamos na obrigação de dar a
nossa contrilbuição, de dar o •nosso irrestrito apoio ao sr. Ministro Mário Henrique Simonsen para que, à frente do Ministério da Fazenda, possa realmente
com seu tirocínio, com seu tino administrativo, alcançar as metas que traçou
para o desenvolvimento do nosso Pais e para sua libertação econômica.
Sr. Presidente, se me fosse permitido usar a linguagem popular, diria que
o atual Ministro da Fazenda é um "monstro". Não na expressão da· palavra,
mas um monstro pela sua capacidade de trabalho, pela sua dedicação, dispensando, 18 ou 20 horas do seu tempo em favor da solução dos problemas econô·
fico-f!nanceiros da nossa Pátria.
Se me fosse permitido, Sr. Presidente, neste recinto, dizer o adágio popular,
dl.ria que o Ministro da Fazenda é um "pai-d'égua". Se me fosse permit~do,
Sr. Presidente, diria que o MiniStro da Fazenda é na verdade um bicho do
outro mundo, porque está realizando, no seu Ministério, aquilo que o Brasil
sonhava, aquilo que o Brasil desejava que fosse proclamado - a realidade econômico-flnance!ra sem .ficções, sem fa:ntasias.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu entusiasmo pelo Sr. Ministro da Fazenda não é nada mais do que a obzervação que vimos fazendo, nesses poucos
meses 'em que dirige as finanças brasileiras, e desejo, neste instante, através
desta tribuna do Senado, dizer ao Ministro Mário Henrique Simonsen que S. Ex.a
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- 312 contará sempre com um Senador que estará a proclamar as 3Ua.s metas, a proclamar o seu grande patriotismo, e que julga seja este o pensamento de toda
a Ca.sa.
.
.
. .
Sr.. Presidente, desejo destacar, nesta hora, o trabalho ..e o interesse.. do empresârio João Abujamra que, nes&a reunião, defendeu de unha.s e 'dentes a
produção das fibra.s de juta e malva e similares naturais, numa demonstração
de que ele pensa como jutlcultor, e como todos aqueles que produzem nos rios
amazônlcos, porque a juta e a malva têm sido o sustentáculo da economia
amazônlca e, .porque não dizer, da .zconomla paraense.· O industrial João Abujamra reage não como Industrial ma.s como um produtor, na defesa dos interesses do produtor. A ele o meu muito obrigado, em nome do meu Estado c em
nome do Pará, se m.e permite o eminente Senador Renato Franco.·
·
Ao lado de João Abujamra· destaco, também, o Sr. Luís Medeiros, Presidente
do Conselho Nacional da Indústria, e o industrial Edmundo Chedi que, à frente
do Sindicato de Indústria Têxtil de São Paulo, ~em procurado desempenhar a.s
sua.s funções à altura da· confiança que os eeus pares lhe depositaram.
Agora, Sr. Presidente, quero também me congratular com o sr. Presidente
Ernesto Geisel pela atitude que, S·egundo os jornais na semana, adotou .Junto
ao DASP e aos diversos ministérios, no sentido de desburocratizar a máquina
administrativa do Pais.
Em verdade, Sr. Presidente e Sra. Senadores, é uma lástima a burocracia
em ·nosso Pais. Trata-se de um assunto com o Ministro, e· dos gabinetes as
providências saem a jato. Ma.s, quando chega na e.sfera executora do problema
é aquilo que eu chamaria de um ca.co de polícia. O.s pleitos que levamos à
consideração dos vários Ministros de Estado são despachados com aquela solicitude que vem caracterizando o Governo do Presidente Ernesto Geisel. Ma.s,
repito, quando chega ao segundo escalão, é uma verdadeira lástima, e neste
instante, desejo pedir a esses Ministros que determinem .provldêncla.s para
que esse· segundo escalão, do mesmo modo que os titulares da Pa.sta, saibam
encarar os problema.s com a: urgência. necessária. Como exemplo cito que,
há cerca de 40 dias, estive com o Sr. Ministro da. Fazenda e, :posterloil."mente, com o Senhor Presidente ·da República. em audiência, qua:ndo a.presentel reivindicações do meu Estado, que foram a.tendlda.s na hora e determlnada.s as providências para a: sua efetlvação. No entanto, até agora,
não saíram dos infindáveis estudos. l!: preciso que o.s responsáveis pela máquina
administrativa do Pais saibam cumprir com os E.eus deveres, deixem o comodismo de sempre, para tomar, a sério, aquilo que lhes é entregue, porque, do
contrário, viveremos eternamente .nesta luta contra a burocracia brasileira.
. Sr. Presidente e Sra. Senadores, desejo, também,· pedir ao ·eminente Presidente Ernesto Geisel·-' congra~ulando-me com as medlda.s que Sua Excelência
tomou no sentido da desburocratização do serviço público e administrativo do
nosso País - que continue perseguindo esse intento, porque a sua memória
ficará gravada nos corações de todos os bra.slleiros.
Sr. Presidente, desejo, ainda, felicitar a Aliança Renovadora Nacional· do
meu Estado, a nossa ARENA o nosso partido, pela al>ertura da campanha politica no Estado do Amazonas. Seguindo a orientação do no.sso futuro Governador,
Pil."ofessor Henoch da Silva Reis, ao lado da do atual, João Walter de Andrade "'muito ao contrário do que vem ocorrendo no Maranhão, segundo afirmou o
nosso eminente colega Senador Alexandre Costa - há no meu· Estado um clima
de ordem, de entendimento, de democracia, porque a ARENA e o' MDB se res~
peltam mutuamente. Daí as minha.s congratulações :to eminente Deputado
Leopoldo Peres, do Diretório Regional do nosso partido, no Amazona.s, ao Governador João Walter de Andrade e ao futuro Governador, Ministro Henoch
da Silva Reis, pela maneira com que vêm conduzindo, supeJ:!ormente, à campanha em nosso Estado.
Parece que, na verdrtde, não há Oposição. ARENA e MDB vêm Imprimindo
à campanha eleitoral outro sentido - o de dar uma lição ao Bra.sll, da democracia que vivemos ·em nossos dia.s. Todo mundo t·em liberdade de falar,

- 313todo mundo critica, todo mundo leva os. seus reclamos através da televisão, ··do
rádio e dos jornais, dentro da maior harmonia, e do respeito mútuo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao encerrar minhas palavra.s, desejo fiquem
consignadas a.s nossa.s congratulações aos eminentes Governadores João Walter
de Andrade e 'Henoch da· Silva Reis e ao Pr-esidente da Aliança Renovadora
Nacional no Estado· do Amazonas.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, expedi-ente que será
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte
.....
Em 23 de setembro de 1974
Senhor Presidente
'
'
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exc-elência que me a.usentarei do País
a partir de 29 do corrente a fim de, no desempenho de missão com que me distinguiu o Senado, particip-ar da 61.a OOnferência Interparlamentar do Grupo
Bra.sileiro da União Interparlamentar, a realizar-se -em Tóquio, no próximo mês
de outubro.
·
·
Atenciosii.is saudações.- Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O expediente lido vai ii publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, requerimentO que será
lid.o p-elo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N. 0 210, DE 19.74
Exmo. Sr. Presidente êo Senado Federal
Na forma do art. 234, !tem II, do Regimento Interno,. requeiro a transcrição
nos Anais desta Casa da brilhante c·onferência pronunciada na Escóla Superior
de Guerra, pêlo Exmo. Sr. Ministro ·da Previdência Social, Prof. N-ascimento
Silva e publ!cado no Diário de Brasília do dia 22 do corrente mês e ano. (Documento anexo.)
Justificação.
O recém-criacLo Ministério de Previdência e Assistência Social, desdobramento do Ministério do Trabalho, constituiu um ato prioritário da Revolução
de 64, dentro da sua programação· estrutural em pró! do desenvolvimento nacional.
Dentro da nobre missão do novo Ministério, entregue acertadamente a um
b1·asileiro de comprovado Urocinio administrativo e larga visão das necessidades
prement-es dos trabalhadores citadinos e rurais, o eminente Ministro, Prof. Nascimento Silva que, como já disse, é senhor de curriculum vitae a endossar
qualquer encargo que lhe seja c-onfiado, prlmol"dialmente, está a assistência
médica aos humildes construtores da nossa ponderável nacionalidade. · A pre;cnça do nobre Ministro N-ascimento Sih·a, à. frente -elo grandioso Ministério de
Previdência e AssistênCia Social se fez presente com a "Pron1ia Ação", primeira.s
providências urgentes a sanear o terreno da previdência social.
!Em cond.'erência. na Escola Superior de Guerra, nossa majestosa "Sorbonne
brasileira", o Ministro Nascimento Silva traçou, com seguro conhecimento do
assunto, a caminhada percorrida e a percorrer, por forma a ben·fazer as
camadas sociais da capital -e do int-erior, como prêmio do poder publico aos
c;ue com ele colaboram no engrandecimento da pátria brasileira.
·
Essa exposição clara, de fund-o bem humano, precisa figurar. nos nossos Anais,
para conhecimento das gerações do porvir e dos pa-rlamentares que vierem a
honrar, escolhidos pelo eleitorad.o em eleições livres e honestas, nossas trllidições

•

- 314democráticas que inclui o dever de gratidão aos cidadãos que ajudaram ou
ajudam. a construir o Brasil desenvolvido. Dai justificar-se este requerimento ..
Sala das Sessões, 23 de setembro de 1974. -Renato FrancO.
'/,"

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com o art. 234, do Regimento Interno, o requerimento será submetido ao exame da Comissão ·Diretora.
Não há mais orad.ores inscritos.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 73,
de 1974 (n.o 2.026-B/74, na Casa de origem), que retifica, sem ânus,
a Lei n.o. 5.964, de 10 de dezembro de 1973, .que estima .a Receita e
fixa .a Despesa da União para o exercício financeiro de 1974, tendo
PARECERES, sob n.os 429 e 430, de 1974, d-as Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Finanças, favorável, com as Emendas n.os 1 e 2-0F, que oferece.
Sobre a mesa, emendas que vão ser lidas pelo Sr. to-secretário.
São lidas as seguintes
EMEND.tS DE PLENARIO AO PROJETO DE LEI DA CAMARA N,0 73, DE 1974
EMENDA N.0 1 (DE PLENÁRIO)
Onde se lê:
·2800 - Encargos gerais .da União
2802 - Recursos sob supervisão do Ministério do Planejamento e · Coordenação Geral.
2802.0304.2106 - Assistência financeira a entidades.
019 - Entidades educacionais, assistenciais e Comunitárias
03 - Conforme Adendo "F"
Adendo "F"
Entidades educacionais, assistenciais e comunitárias.
Ceará
Jaguaretama:
"Sociedade Imaculada Conceição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 2.000,00
Leia-se:
"Sociedade Mantenedora do Instituto Imaculada Conceição."
Cr$ 2. 000,00
Justificação
A Entidade, Sociedade Mantenedora do Instituto Imaculada Conceição, de
Jaguaretama, foi contemplada através do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, com a dotação de Cr$ 2 .ooo,oo (dois mil cruzeiros), mas houve
erro de publicação, sendo editada corno Sociedade Imaculada Conceição. Os
documentos anexos esclarecem suficientemente o equívoco verificado, o qual,
de justiça, deverá ser corrigido.
Sala das Sessões, 23 de setembro de 1974. - Wilson Gonçalves.

- '31.5 EMENDA N. 0 2 (DE PLENARIOl
Ministério: do Planejamento IEne. Gerai.~l
Estado: Bal11a
Munlciplo: Salvador
Onde s•e lê na Lei:
Cmtro de Promoção da Paróquia Nossa Senhora do Resgate d•as Umburanas- Salvador- .BA.- Cr$ 2.000,00.
Leia-se:
Municip~o: Antonio CMdoso
Centro de Promoção da Paróquia Nossa Senhora do Resgate das Umburanas- Antonio Ca.rdoso - BA.- Cr$ 2.000,00.
Eala das Sessões, em 23 de sebembro de 1974. - Ruy Santos.
EMENDA N. 0 3. <DE PLENARIO)
Ml.ill:otério: do Planeja.mento (Educ.)
Estado: Bahla
Mllilicíplo: Brejolândia
Onde se lê na Lei:
Ginásio do Cnec - Cr$ 5. 000,00.
···Leia-se:
Município: Maili
Ginásio do Cnec -e Cr$ 5.000,00.
das Sessões, em 23 de setembro d:e 1974. - Ruy Santos.·

Sala

Justificação
Esta emenda me é soUcltada 'Pelo Deputado OduJf.o Domingues, da Bahia, qt:e
.me diz ter sido o responsável pela iniciativa da consignação, enganando-se, porém, .quanto à local~dade.
Sala das Sessres, em 23 de setembro de 1974. - Ruy Santos.
EMENDA N.o 4 (DE PIJEN.ARIIO)

Encargos Gerais da União
Adendo "F"
Ceará
Juguaretama
onde se lê: Sociedade Imaculada conceição- 2.000,00
Lei•a-sc: Sociedade Mantenedora do Instituto Imaculada C::mceição - 2. 000,00
Sala. das Sessões, em 23 de se·tembro de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em dlscu.ssão o .projeto e as emenidlliS.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, encerr~ei a discussão. (Pausa.)
Está enceNada.
·O projeto irá às comissões competentes, em virtude do recebimento de emenda.s.em plenário.
Item 2:
Discussão, em turno único, do Pa.-ojeto d·e Le-i da Câmara n. 0 108, de
1!i74 (n. 0 2. 009-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor P11esi-
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- 31'6dente da :República, que dispõe sobre os ex-Integrantes da extinta Polícia
Militar do antigo T&'ritório do Acre, .e dá outras providências, tendo .
PARECERJES FAVORAVEIS, sob n.os 424 e 425, de 1974, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desej<ar ·discuti-lo, vou encerra.r a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Nã:o há quorum para deliberação. Em conseqüênci·a, a votação do projeto fica
adiada para a próxima Sessão.
Item 3:

Discussão, em primeiro turno, do Proj,eto de Lei do Senado n. 0 57,
de 1972, de autor!Ja do Sr. Senador F1raneo Montoro, que fixa em seis
hc·ras o p·eríodo de trabalho diário dos operadores em eietricidade, e dá
outras providências, tendo
·
PARECERES, sob n.os 132 e 133, d·e 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jur!dlcidade: e
- de Legislação Social, favorável.
A discussão do pres.ente projeto foi adiada, em virtude do requerimento aprovado pelo Piená,r!o, quando de sua Inclusão na Ordem do Dia da sessão de 21 de
agosto de 1974.
· ··
0
o Regimento Interno, entretanto, no § 2. do art. ·3u, permit'e um segundo
adiamento, por p~azo não superior a 30 dias. com esse objetivo, f.oi encaminhado
·
à Mesa requerimento, que vai ser lido pelo sr. 1.0 -Secretárto.
É lido o seguinte:
·REQUERIMENTO N.0 211, DE 1974
Nos termos do art. 311, alínea c, do Regimento mterno, requeiro adiamento
da discussão do Projeto de Lei do Senado n.0 57/72, a fim de ser f·elta a Sessão
de 18-10-74.
·
Sala das Sessões, 23 de nov.embro de 1974 . ...,.. Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) -Não havend·o quorum para deliberação, a votação do requerimento lido nc~ adiada para a próxima SessãO.
Está esgotada a matéria constant·e da Ordem do Dia.
Há o11a.dores inseri tos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGíLIO TAVORA .;...; Sr. Pr·esidente e Sl·s .. Senadores, O Estado de
S. Paulo, de 1·5 do corrente, comentou- e, já no fim da semana passada, a nobre Oposição, através da palawa do Senador Franco Montoro, pe.rcutiu o assunto,
a exigir explicações do Governo- acerca de aparente divergência entre os dados ·relativos ao Produto Interno Bru·to btasileiro, rprev~sto para 1974, no I PND US$ 53,7 bilhões - e o constante do II PND - US$ 78 bilhões - documento este
ora submetido à apreciação do Congresso N1acional. ·
E se nos apressamos, no mom•ento, a vlir acoa.-rendo a esse pvegão é pela !leitura que, domingo último, fizemo•s, regressando de nossa terra, aonde, ·em viagem
rápida, havíamos Ido fiX!aa- posição perante o atual quadvo eleltoa.-al, na qual
deparamos com a afirmativa de que, sem o escla;reclmento desses dados, dificilmente poderia o partido que faz oposição ao Governo Federal avall~r os d-emais
indice·s expressos no PLano O>l'a examinado.
Sa.-. Presidente, Srs. Sen!lJdores, este é um Gov.erno que nada tem a esconder.
Vamos pois, agora, com prazer, embora s•em a profundidade desejada pela a:ngús-
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I,

tia do tempo, procurar dar esses esclarecimentos que julgamos necessários. Inicialmente, procu11aría.mos. transcrever parte do artigo do ilustre matutino refell'ido
que percute o assunto de uma maneira s1ntética, permitindo-nos a ·ele responder
da mesma forma:
. ,
.
"Sem dados confiáveis, povém, os planejamentos podem ficar comprometidos em .seu rigor. ".Com~ plane~ ar ou fixar. metas para ·1979, se náJo sabemos qual é a renda per capita l'eal de 1974? Projeções que pMtem de premissas duvidosas podem conduzir a equivocas" - lembram os próprios
criticas:
·
·
. E, nessa linha, uma t:wefa difíc!J para o Governo será. explicar o fato de
haver-se superado, no 2. 0 PND, em 50% a 11end•a per capita em dólares
,prevista .para o Bras!l-74.
·
·
Assim é que, a 4 de novembro de 1971, o Presidente Médlci !tllunciava o
I PND, que, entre suas metas (veallzaçõesl principais, pvevia:
-:-Ultrapassar a barreira dos 500 dólares de renda per ca.pita em 74.
- ManteJ: o Brasil entre os 10 países de maior nível global do Produt-:>
Interno Bruto (PIB), passando o nono para o·oitavo lugar nesta Usta.
Se os <Lados do II PND (oomo p·ressupostos) agora apresentados estão
corretos,. houve uma eJQplosão do· PIB. PJ:evia-se que o Brasil atingisse
. 54 bilhões de dólares em. 1974, segundo as .projeçõe•s nacionais. feitas para
· 1972.' (1Uma publicação do "Stantord Research Institue", de abril de 72,
' . citava também outra pJ:evlsão da ONU que admitia, numa perspectiva
mais otimlsta, que o Brasil pudesse atingir o PIB de 62 bilhões de dólares
neste ano de 1974.) ·
·
·
Agora. com ponto de partida .dó 1:I PND, prevêem-se 78 bilhões de
dólares do PIB· <ou 748 de PIB per capíta.. Isto significa quase 50%
acima da meta de 500 dólares estabelecida para este ano. A discrepância entre os dados do II PIND (chegar a 1974 com 500 ou mais dólares) e os do H PNO (partir de 1974 com 748 dól~resl só encontra uma
vaga explicação.
Na página 15 do texto oficial do projeto do 2.0 Plano Nacional do Desenvolvimento, faz-se a retrospectiva sobre o assunto: "O Brasil, segundo
as novas reestima.tivas (sic) na Fundação Getúlio Vargas (feitas com
base nos resultados do Censo de 1970), revelou em 1973 um Produto Interno Bruto (PIB> correspondente a cerca de US$ 70 bilhões (Cr$ 477
bilhões, correntes). Isto representa um aumento, em termos reais, de
mal.s de 50%, em relação a 1969, e de HO% em relação a 1963".
Na página 16, prossegue o pro~eto: "A renda per capita, em 1973,
&l.tuou-se na oroem de US$ 700. Nos últimos quatro ~nos a renda
per ca.plta nacional aumentou a uma taxa de 7,7%.''
Sr. Presidente, se· longa foi a transcrição é porque se faz mister, ponto por
ponto da mesma s·erem esclarecidos. Numeraríamos, então, as nossos respostas.
Não há, Srs. nenhuma discrepância, nenhuma contradição nos dados apre~
sentados:
1.: Os dados ut111zados, pelo IPEA. relativos a Renda Nacional são aqueles calculados pela Fundação Getúlio Vargas, salvo, é lógico, no caso das pro-·
jeções para o futuro.
·
·
·
2. Na elaboração do II PND foram utilizadas as "Novas Estimativas" das
Contas Nacionais recentemente apresentadas pela Fundação Getúlio Vargas.
Por iniciativa da própria FGV, as estimativas já. foram apresentadas ao público em geral, tendo sido ainda publicadas em diversos jornais do Pais. E para
que não paire a menor dúvida a respeito, fará parte de nosso pronunciamento,
embora um pouco alentado, como parte dele integrante - repetimos - justamente o "Sistema de Contas Nacionais, metodologia e quadros estatísticos",
de setembro deste ano, novas estimativas do Centro de Contas Nacionais, Centro
de Estudos Fiscais, daquela Fundação. Assim, nada há. de escondido. Poderá a
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de transcrever, página por página, item por item, as afirmativas daquela· Instituição de estudos económicos que o Pais possui.
.
., .
3. As novas estimativas decorreram da apuração do Censo de 1970; deven- ·
do pois substituir as antigas ..
4. Em relação aos dad~ anteriCII'mente apurados pela FGIVI, os novos
valores de 1973 mostram um acréscimo de 22,6%. Se, como admitido pelo IPEA,
o crescimento anual do produto nas novas estimativas manteve o mesmo ritmo
das estlma:tlvas anteriores, toda a série nova do PIB para o período 1970/1973
se situa 22,6% acima dos valores anteriormente conhecidos. (Vide quadro anexo.)
E aqui, Sr. Presidente, permitimo-nos apresentar um quadro comparativo
da estimativa antiga com as noyoas, pelas antlga:s contas nacionais e pelas
,.
contas nacionais previstas.

Período

1969
1970
1971
1972
1973
1974

E\STIIMATIVA ANTIGA

NOVAS ESTilMATlVtAiS

PIB

PIB

PIB - Per Capita

Pm - Per Capita
Mon-

tante
Cr$ bi- US$ bi- US$ de Acres c. Cr$ bi- US$ bi- US$ de da
Corlhões
lhões
lhões
lhões
reção
1973
%ai.
1973 de 1973
de 1973 de 1973 1973
Percentual
260,1
284,8
316,4
349,3
389,1
430,2

38,4
42,0
46,7
51,5
57,4
63,5

423,4
450,2
487,0
522,3
566,1
609,4

5,9
6,4
8,1
7,2
8,4
7,3

318,9
349,2
388,0
423,4
477,2
. 527,6

47,1
51,5
57,3
63,2.
70,4
'· 77,9

519,3.

22,6
552,0 . 22,6
22,6
597,5
22,6
641,0
694,3. ·22,6
748,0 . 22,6

%
%
%
%
%
%

Sr. Presidente, admitindo que tivéssemos um crescimento, em 1974, de 10%,
como tudo está a indicar - e teria de ser a base a partir da qual nct terÍ!IJ.mos
de raciocinar para partida do II Plano Nacional de Desenvolvimento ...:. se aos
US$ 70,4 bilhões acrescentássemos mais esses 10% (o acréscimo estimado para
1974) teríamos US$ 77,9 bilhões na nova estimativa, praticamente US$ '78 bilhões. E que dado apresenta o I! PND como cálculo de partida, em 1974, para o
qüinqüênio seguinte? Exatamente US$ 78 bilhões de dólares.
·
Mesmo que o IPEA, desprezando as novas estimativas, tivesse se atido aos
valores anteriormente divulgados .pela FGV, teríamos que a renda per capita
em 1973 já seria de US$ 566. Para 1974 o valor esperado seria de US$ 609,4 indicando, assim, plena realilllação das metas previstas no I PND, que daria, em
1974, um.PIB deUS$ 53,7 bilhões de dólares de uma renda per capita de. US$ 516.
Já o ano passado teríamos, mesmo pelas contas não revisadas pela Fundação
Getúlio Vargas, d·e longe, ultrapassado a meta que o II PND cometeu à economia bras!! eira.
··
6. Ainda como Indicação da evolução satisfatória da economia, cumpre
notar que, mesmo pelos antigos dados divulgados na Conjuntura Económica maio de 1974, o produto industrial acusa:, no periodo .1970/1973, crescimento de
45% (índice 744,6 em 1973, contra 511,8 em 1970). Em três anos foi alcançado
o que previsto ·em quatro, jã. que a meta do I PND neste sentido, para o período 1970/1974, era de crescimento da ordem de 46%.
·
Mas tínhamos outros esclarecimentos rápidos a dar, antes de concluir, Sr.
Presidente.

I
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Tomando-se simplesmente a taxa de cãmblo corrente; o PIB, em 1974,
estaria na ordem de grandeza de US$ 53,7 bilhões, e a renda per capita
na ordem de US$ 516, já aqui citada. Jâ segundo a estimativa do IPEA,
com métodos mais refinados - já dizíamos naquela época - e a partir de estudo anterior realizado pelo ONU, os valores seriam: US$ 62,3
bilhões para o PIB e US$ 598 para a renda per capita.
Segundo previsão elaborada este ano pelo próprio ÍPEA, ainda tomando por base os dados não revistos das Contas Nacionais, vamos repetir, os valores esperados para 1974. seriam:
PliB
US$ 63,6 bHhões
Renda per capita US$ 609,4
"
. E.. se formos às estimativas decorrentes de estudo sério que para ser contestado precisa que dados sejam apresentados o'bjetivamente. contraditando o
que afirmam eles, teremos, para 1974, PIB 77,9 bilhões de dólares e, renda per
capita, 748 dólares.
·
·
. Sr.. Presidente, Srs. Senadores, reconhecemos· nós. que é um assunto árido
tratar de tantos números em tão pouco tempo e de uma maneira tão sintética.
Mas, não poderia a Maioria deixar sem resposta o que irrogado foi pela.. nobre
Oposição, principalmente, pela dificuldade de julgar esse Plano, na ausência de
dados que merecessem credibilidade, jâ que os seus fundamentos pareciam absolutamente contraditórios com aqueles resultantes das projeções de outros apresentados no I PND pelo Governo.
Pensamos ter mostrado, à saciedade, que, justamente, este Governo não
age sobre fanta.Sias. Age à base de números, e números ess·es calcados na realidade.
Como parte Integrante deste nosso pronunciamento, a fim de que não
paire a menor dúvida a respeito do que aqui afirmado, e possa a nobre Oposição,
já mais sossegada ·de espírito, fazer suas criticas às metàs governamentais, anexamos o documento a que fizemos alusão: ."Sistema de COntas Nacionais. Metodologia de Quadros Estatísticos", a esta nóssa oração.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
Documentos .a que se refere o Sr. Virgflio Távora em seu discurso:
Fundação Getúlio Varras
l1111tituto BrasUelro de Economia.
Divisão de Conta.billda.de Soeial
CENTRO DE CONTAS NACIONAIS
CENTRO DE Esnii:>os FISCAIS
SISTEMA DE CONTAS NACIONAIS

metodologia e quadros esta.tisücos

setembro de 1974
1949 e 1959 -- 1970 a 1973
NOVAS ESTIMATIVAS

Nesta. publlcação, o Instituto Bras!lelro de Economia da Fundação Getúlio Vargas
divulga as últimas estimativas revistas no Sistema de contas Nacionais do Brasil.
A revisão dns estimativas fundamenta-se em resultados dos censos económicos de
1970 que nos foram fcrnecldo, Cll1 primeira IJ1liO, pela Fundação IEGE. O trabalho !o!
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DiVisão de Contabilidade Social do Instituto.
Além disso, determinadas variáveis macro-econOmicas foram objeto de uma estimação cruzada com as estatísticas fiscais resultantes da tributação sobre pessoa. jurídica,
fornecidas especialmente pelo Centro de Informações Económico-Fiscais. Entre outras
vantagens, esse cruzamento permitiu reconc!l!ar, por via indireta, a formação de poupanças com as despesas de inve~timento.
Tendo a revisão ut!l!zado como ponto de amarração (bench mark) cs dados censitár!os houve, certamente, um aumento de cobertura ao serem captadas novas componentes· dos· agregados· (no ·setor conStrução ciVil, por exemplo) que deslocaram· substancialmente para cima o nível do produtà interno, da despesa agregada e da renda nacional.
A série histórica sofre uma interrupção, como conseqüência da ut!l!zação das informações geradas pelos Censos Económicos de 1970, até que um trabalho mais demorado
possa ser realizado com as novas informações e, assim, restabelecer a retroatiV!dade, se
possível, numa· série contínua.
.
··
· · · · · :. · · ·
De momento o Sistema de contas apenas articula os agregados em partidas dobradas para os anos de 1949, 1959 e 1970 a 73, os últimos quatro anos sendo então
apresentados em forma contínua. - Julian M. Chacel, D!retor de Pesquisas.
Participaram deste trabalho os seguintes técnicos:
Alexandre .Osvaldo. Freitas de Barros. '- Angelo Jorge de Souza - Ellsabeth dos
santos Brandão - ElV!o Valente - Henrique Oswaldo 'Monteiro de Barros - João Correla de Aquino Neto - Lia Marcia Alt Pereira - Lilian Maria Miller - Luis Guilherme
correa Hettenhausen - Luiz Augusto Galdl Ferreira - Margaret Hanson Costa - Maria
Alice Fernandes da Cunha- Maria Alice de Gusmão Veloso- Maria Lucia Moraes F!oravantl - Mario Christovão Bruno Pessoa - Paulo César da Fonseca Malhelro - 'Paulo
Cesar St!lpen - Ralph Miguel Zerkowskl - Ubiratan de Souza - Vera Maria Guida.
CONTAS NACIONAIS E QUADROS COMPLEMENTARES
Anos de 1949/1959 -

1970/1973

Novas Estimativas
I. Considerações gerai•

·. A presente estimativa das contas Nacionais representa parte dos resultados de
estudos que vêm sendo realizados para reformulação do sistema como um todo. Sua
divulgação, no momento, ainda que em caráter prel!minar, de vez que foi ultimada com
base em informações parcialmente disponiveis dos censos demográficos e económicos de
1970 combinadas com dados obtidos de fontes adicionais de estatísticas, tem a principal
finalidade de fornecer dados mais atualizados aos usuários do sistema.
'

'

Esta publicação é composta de 14 quadros estatísticos apresentando dados revistos e
atualizados para os anos censitárlos de 1949, 1959 e 1970 e a série de 1971 a 1973.
As alterações processadas, em consonância com algumas das recomendações internacionais, nos métodos de obtenção dos agregados, assim como a indicação das novas
fontes utilizadas, vêm especificadas nas notas metodológicas apresentadas a seguir, as
quais servem de complemento à metodologia publicada em 1972 (•). Deve-se observar
que, como conseqüência destas modificações e da reelaboração dos dados, as estimativas ora divulgadas não se comparam com as séries anteriormente publicadas.
Assim que esteja concluída a publicação dos resultados do censo de 1970, pretende-se
apresentar uma versão definitiva, com dados revistos e atuallzados para os anos-base,
cemitárlos, e para· os demais anos da série.
(•) Contas Nnclannls do Brasil, Conceito c Mewdologln -

FOV/IBRE/CCN -· 1972.
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qilal!dil.de, ·aos anteriormente publ!cados: pela.· Inclusão de estat!st!cas mais completas:
pela.·:·'poss!blJ!dade de real!zação de estimativas paralelas que permitiram a. verificação
de· consistência passivei á ser conferida. ·a cada estágio das estimativas e pela. d!spon!~
bU!dacle de novas fontes de· i:lados. Vale· licentuar que,· pela primeira vez, to! passivei
cómb!riar i:te'· inoi!o satiSfatório, para. o ano· de. 1970, 'os resultados dos censos· demográfico e económico.
·
·
·
"
· · ·
·
.. . A melhoria. das lnf()rma.ções não Impede, no entanto; que alguns fluXOS ainda. -~pre
e; conseqüimtemente, certo grau de lil.cons!stênc!a. ·Neste
particÍIJ.ai,. iriereée "destaque o fato de ·qui! os dados d'o censo económico .de .1970 foram
processados, até o momento, somente a ri!vili. de' estàbelec!mento,. não sendo passivei o
seu cálculo no ãmbito de empresa.. Da mesma. forma, o setor primário só terá cobertura
satisfatória. a partir da divulgação total do censo agr!cola. de 1970.
·

âerttll!li problemas. de. éobertura
I

As notas metodológicas estão subdivididas em sete !tens:
., . : .:.
·.. ,, .

..

:·- Modificação: MetàdoJóglca
- Fontes Estatísticas
'

''

'

....

- .Metodolo1Íia ..cios . CáléuJos
..: outros Agregados ·
- Renda Reglonall949, 1959. e. 1970 .
....;;
. . conta Corrente e ·Formação
r . Bruta. de Capital. Fixo do Governo
.. .
---..Notas sobre.as tabelas.
II. Modificação metodolórica

. ·. ·•
-~

'' .

.

'

.

'

'

.

.

'

.'

.:. : .
''

·.As :mod!f!cilções· de caráter ·metodológico, Introduzidas nesta. apresentação ·e reviSão
preliminar, constf.tuem-se, basicamente, no tratamento dado a. alguns !tens da. remune,
ração de capital e da empresa. Tanto os juros como os aluguéis, por"exemplo, foram
tratados. CO!llO despe~ Intermediárias, exceto aqueles. que dizem respeito a. remunerações pagas às.. un!éla.des
fà.in!l!ares.
· ·
···
·
. · . · · ..· · . ..·· . :·'
'.,
'
'
. ...
'

'

'

... · · Como conseqüência. deste método, a. Imputação cjos juros bancários sofreu . tratamenta bastante dl!e.renclado ·do .anterior, já que apena~õ os juros· pagos a pessoas tisicas
foram Imputados, o que explica uma. .. queda. acentuada. no valor. adicionado .gerado. pelos
Intermediários, financeiros, de vez . que, no passado, a Imputação abrangia. a. totalidade
dos juros pagos.
Essas modificações ·metodológ!c'as foram Introduzidas em consonância. ·com o novo
l!l!stema recomendado pelas Nações. Unidas (•), o· que não quer dizer, ·entretanto, ·quê
toi:làs· as Inovações
por 'ela .preconizadas
estejam
incorporadas no presente cálculo.' ·
'
.
.
.
~

'

Igualmente o cálculo da Distribuição Funcional da Renda deixa de ser apresim~
tado na presente etapa., tendo em vista a Inexistência de Informações complementares,
censltárlas, quanto a remuneração do trabalho. Na maior parte 'dos casos, aliás, o cálculo
do valor adicionado foi apropriado pelo ângulo do produto.
III. Fointes estatísticaS ·
As fontes básicas para os cálculos const!tuiram~se nos Censos Demográfico e Económico da Fundação IBGE, abrangendo tabulações. já 'dlvl!lga.das. e outras preliminares
ou especiais. Utll!zou-se, ainda, tabulações .especiais da Declaração de. Renda da .Pessoa
Jurld!ca - exercício de 1973. <ano. base 72) procedentes do Centro :de .Informações Eco( •) A Systom o! N~tlonnl Account -

Sério F n.0 2 -

UN -

1968.

i'

'
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base 70 e 71); Igualmente. toram cotejadas, em ·cará.ter suplementar,. infonnações da
pesquisa Nacional por Amostra de Domlclllos do Anuário Económico Fiscal do C~,
no que tange aos dados gerais extraídos das .declarações . de renda .das pessoas . físicas,
ano de Ül70/71. Para. as est!niat!va8 ·das· Lavouras foram empregados dados do CEBEA,
da FundaçãO IBGE. CLnEUltou-se, também, as tabulações preliminares lia "l>rOduçlío Industrial" da Fundação IBGE para 1971 e 1972. ·
··
·· ·
·
·
Este conjunto de fontes, conjugadas a outras que Já vinham sendo . utU!zada.s na
metodologia anterior, permitiu ·a elaboração relativamente segura d!ls estllriatlvas para
o 'a.rio de 1970; à. partir das quais pode-se extrapolar, por melo de Indicadores; !rl'ancie
parte dcs: agregados 1eferentes aos anos ··subseqUentes. ·
·
IV .. · .Metodologia. dos cálllulos
IV .1 - Setor Primário

. ..

'•

.

..

.

.. ...

Os dados levar.tados na presente estimativa são de caráter bastante preliminar
devendo so!rer procefso de revisão total, a part11· da divulgação dos dados do Censo
Económico <Agropecuár!a) de 1970.
Os dados publicados pelo ETEA/SEP do Ministério da Agricultura, referentes às
lavouras, produção animal e derivados e extratlva vegetal, esta última com ce1·tas !Imitações, quanto a produtos, foram, até 1969, a única fonte disponível de consulta para o
·
setor primário.
Para o ano de 1973· a FIBGE, através do CEBEA, estimou dados relativos aos principais produtos das lavouras e efetivos de bovinos; para o ano . de 197Q dispõem-se dos
resultados preliminares do censo Agrícola, quanto ao efetlvo dos rebanhos. Para o
período intermediário de 1970 a 1972, obteve-se as apurações preliminares. realizadas pelo
Ministério da Agricultura relativas à Lavoura.
Como as Informações das diversas tentes apresentam pouca consistência· quando
conjugadas,
optou-se,
após as ..várias tentat:vas,
pela ut!l!zação. .dos seguintes métodos:
.
.
.
•'•

IV.l.1

.,

•'

-Lavouras

o

Periodo·'1970 a 1972 -'- Extrapolcu-se valor estimado p:tra 1969, através da combl·
nação dos índices do P1·oduto Real e índices de Preços· pagos aos agricultores. .. · ·
· · · :Ano de 1973 - Baseou-se nas estimativas do CEBEA da FIBGE, fazendo correções
para os produtos não pesqulsadcs por aquele órgão e ainda, para os que não ·slío normahnente abrangidos pelas coletas, · cerno hortal!ças e. outros. Os coeficientes de correção ut!lizados tiveram como base, no primeiro caso, a relação 'bservada de 1965. a 1969 ·e,
no segundo, o Censo Agrícola de 1960.
. :
. . ·Anos de .1949. e 1959 ..., No. que tange ao ano. de ,1949 manteve-se o procedimento
anterior. Já para. o ano de 1959, procedeu-se a uma reestimatlva com base nas Informações cens!tár!as ·d!VÚ!gadas em 1970. Os preços médios atribuídos, foram · calculllfios
a partir dos 'valores do SEP, multiplicados pelas quàntldades do Censo, obtendo-se ê:ilista
fo~a o Valor dl!o. Produção.
IV .1.~2 ~ Produç5.o

ii.nJmal e derivadcis.

Teve como base as estimativas· anteriores para ·1969, extrapoladas pelo índice do
Produto Real do setor, e pelo índice de Preços Recebidos pelos Agricultores, publicados
··
pela Conjuntura Económica,

IV.1.3- Produção Exlmtlva. Vegetal
Existe uma falta total 'de into1·mações para o setor no período. Conelderando a pequena participação relativa (4% - média de 1965 a 1969), dentro do setor Agrícola,
admitiu-se que o crescimento deste setor fosse paralelo ao cbservndo para o total de
lavouras mais produção animal ..
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. ·.,A met'.<!dl?logia.adotada é Idêntica .à. da série anterior, que consiste em utlllzar· como.
a. :pa~ir qe pesquisas realizadas em, 1958 e 1963 .pelo. Centro
de Estudos AgrícolaS do IBRE e o Censo Agrícola de 1960 da FIBGE. Vale notar que foi
possivel recalcular diretameme para 1959, o Consumo Intermediário com b11.se no censo
Agrícola, Volume II - 2.a parte, tomado disponível em 197i. · ·

b~, ~~. coe.flclentes o~tidos

I

"• .

'•

. I

IV.2 -

,.· .

setor SeCundário

ry.z.(,..:.

IndústrllJ.

cie

~torn1açã.o e Extra~Và •·

'Pâra esties ramO~ de atividade económica tit!ll~ou-w; basicamente, o censo económico .de 1970 dentro do novo .tratamento já referido na nota II. A parte de juros e
dividendos :foi. CIÜC\llada a partir dos . dados divulgad,os pelo Anuário Ec!>nômico Fiscal
do ..C:!Eli', do Mlnlsté~jo :ela.· F~end.a, complementados .com as tabulações especiais .do
Imposto de renda da pessoa jurídica. A remuneração dos autónomos para ambos os
setores foi calculada a partir do censo demográfico•
. . Para os . :anos :posteriores.,a 1970, a: extrapolação foi .efetuada com base nos :tndices
de. Produto.Real do setor, associados a inflatores específicos, Isto é, os preços por atacado
div.ulgados. pela Conjuntura Económica.

Par~. os autônonios;. extrapola;· aro-se. os· valores flslcos utilizando para isto os Censos
Demogrâtii:cs de 1950, 1960 e ·1970; já os re11dlmentos ceneitárlos foram ajustados para
O J.)lll'ÍOdO . através 4a evolução ·do salârio min!nio a nível .de cada Região, chegando~se
asSim ao. total Brasil. Para o ano de 1949 e. 1959, as fontes são as mesmas. Foram efetú&.dos testes de colisisténcia em Ü70 cotejando~sé os rendimentos do trabalho do Censo
Demofi'rá!ico com os do .Censo Económico (excluídos encargos sociais pagos pelos empregados), obtendo-se valores bastante semelhantes. Por outro lado, a Produção Ilidustrlal da FIBGE de 1972, permitiu testar a consistência do índice do produto. real e o. de
preços.
IV.2.2- Indústria da. Construção CivU

Este setor sOfreu profunda modificação no que d~ respeito a sua aprcprtàção. A compilação de novos dados explica a eleva.da diferença ·encontrada entre a presente estimativa e as ~U~.teriores. •Vale•recordar que no procedimento anterior o valor adicionado foi
calcUlado a partir de elementos. censltárlos do ano de 1950, ajustado para os anos subseqUentes com base em indicadores apropriados. No novo cálcUlo, os 1endimentos do trabalho foram· estimados a partir do. censo demográfico de 1970 e as. demais. remunerações
!oram calculadas a partir do dado obtido peJas tabulações especiais do imposto de renda
da pessoa jurídica, utll~do-se esta fonte para estimar relações adequadas. Para os
anos· pOsteriores;: 'utilizaram-se . indicadores· da evolução· da' construção civil ·(inclusive
custo de mão-de-obra) e, igualmente, ·coeficientes extraldos das apurações especiais do
Imposto de Renda. Os rendimentos dos autónomos do setor toram calculados por método
análogo ao da Indústria de transformação e extratlva. Os Juros pagos às fam!lias foram
calcUlados;
por método .igual'
ao dos
setores
anteriores. .
. .
.. ,, •., :também,
.. ···
.
.
. .
. .
'

IV .2. 3 -

'

Serviços IIidustrlals de· UtJUdacte Pública

Este setor a1>resentou metodologia igual à da construção ··civil;· tanto no que di~
respeito a em1>resas, quanto a autónomos. A extrapolação da produção física foi feita
com .base no :tndlce de Produto Real do setor, ·testado'pelo :tndice de produção de energia
elétrlca. Construiu-se· além disso uni inflator especifico através de Informações procedentes do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrlca.
IV·; 3' ;_ Setm Térciá.rlo.

IV.a.l- Comércio

Foi calcUlado com 'base nos censos. eccnômlcos de· 1970 para os estabelecimentos e,
com base no Censo Demográfico, para os autónomos. Os ajustamentos anuais do valor
adicionado a partir dos estabelecimentos, toram extrapolados pelo lndice de produto

real do setor, ut!llzando-se como Infla tores ·os :tndices de Preços da Conjuntura. Eco" ·
nómica. Para os autónomos o processo é o mesmo dos demais setores. Os anos de 1949
e:nl59 !oranl:rei:álcúlados 'coni·base nas Informações censitá.rias; senc;lo que pa,i.oa·o'Último,
lncorpõrou~Se os ilái:los do Volume Vl do Censo de 196(Í; relà.tiv<i a· compra 'i:le merca'dorlás:·
,,
.
'

IV.3.2 -

'

'

IntermedJá.rios Financeiros

......

Os dados referentes a esse setor foram obtidos através dos balanços de empresas,
publicados pela Revista Bancária Brasileira. Os resultados foram·:iestados: ctm. aà apurá-.
ções especiais do Imposto de Renda da. pessoa jurídica. Nesse setor não foram calculados .
os autónomos como no procedimento anterior, dada a· sua 'pc:uca expressão e Inexistência ·
de tabulações que combinassem o número de autônomos com.. o respecti~o
.. rendimento.
..
'

'

·

'

''

Os juros da pessoa física foram deduzidos dos juros totais pagos pelo sistema, me-••
diante as apurações·especlals do Imposto de Renda da pessoa jurídica. Ressalte•se, mais
Ullia -vez, que este.procedlmento
reduz
.
.
.
. ·SUbstancialmente a estimativa do ·valor adicionado;':
.
'

'

IV.3.3- Transportes e Comunicações:·

·

~

..·:'.:

Para este ramo· de atividade ·económica o cálculo da remuneração do •trabalho• foi
e!etuado ·com. base nos· rendimentos :-declarados no Censo Demográfico. Os encargos
sociais foram calculados a partir das relações próprias -d·as· tabulações especiais. ilo·
IRPJ; os lucros, juros e dividendos, combinando dados destas tabulações com os das
informações do Anuário Económico Fiscal - CIEF, 1970. Os rendimentos· dOs autõnómos .
que, neste setor, têm grande importância, foram calculados através de tabulações espe:. ·.
ciais do Censo Demográfico. As extrllljlolações (exceto no caso dos autónomos) foraín';.
efetuadas tomando-se o índice de produto real e um inflator especiaJiilente construído·
para este fim. Para os· atitõnomos··fOi empregada sistemática de cáiculo idêntica à dos·
deinals ramos ·de ativldade económica.
·
· ···
IV·.3·.3·--·Govemo : · ·
·~

A metodologia utilizada é apresentada no item VI .
· .. ..' ... •... ·'·.
IV.3.5- Aluguéis

..

~-

:,.; ' '·.

;

,'

·. E::te setor sofreu substancial modificação no. que diz respeito. à origem dos. dàdos. '
Os dados foram obtidos a partir dos Censos Demográficos 1960 :e 1970.. Para aJguns extra•:
tos, como · domicillos rústicos, improvisados e rurais, os valores médios . apresentados:
poderiam levar a uma superestimativa, o que tentou-se evitar, recalculando-se o alugue! .
médio a fim de torná-lo mais compat!vel com· o nivel dos. observados .para . domlcflio:
permanentes .urbanos.
·.
:Para inter
extrapolação da série, consirutu"se · um mcüC:e.. Simples resultante: .ti~'
arrecadação dos Impostos Territorial e PrediaJ Urbano.

e

. Este novo tipo de abordagem <utilização do Censo Demográfico),· ,altera ·substari~,
cfalrilente os valores, para toilos .os anos apresentados, não se devendo. esquecer de ·.qui)'
os aluguéis dos domicllios próprlós devem ser ·apropriados <fmpütados> · como ·se· tivessem·
sido efetivamente pagos, avaJiados a preç.os de merc.ado: .
IV\ 3, 6 - Outros Serviços

· · Este setor, .que abrange os serviços· comerciais, profissionais, liberais, serviÇos. domés~
tlcos. remuneràdos, culto e atividades auxiliares, bem como 'educação, saúde, foi tratii.do
do següjrite modo:
. . . .. •
.
.
. ..
. ·.
. .
o .

••••

1. os serviços comerciais (aJojamento, alimentação, radiodifusil,o•. confecção, repa-,,
ração, etc.) toram apropriados a partir do Censo Económico de 1970 e projetados por
processo Idêntico ao do comércio por mercadorias;
· .. ·
· · ·

2. o rendimento dos profissionais liberais, para o ano de 1970, foi obtido associando
o número deles a seu respectivo rendimento. Nos anos subseqUentes o número foi inter•
e extrapolado e o rendimento ajustado através da evolução do saló.rio minimo;

- '325·.. "3, os Serviços Domésticos Remunerados, o Clero. e Atlvidades Auxiliares foram
calcUlados Igualmente a partir do censo demográ.fJco, atribuindo-se, como remuneração; o
valor de um salário mlnlmo médio anual;
: : .·
. · _, :. .

: · ·•· ··4·.-. :.para ·os· demais setores. procedeu-se-· a ·..seguinte .estimativa:·

calcUlaram~se os
rendimentos do censo demogra.flco nos ramos de atividade econômlca, relativos à prestação--Cie ::serviços e· atlvldades sociais como um todo, (eicceto- as · àtlvldádes governamentais) e a partir dos rendimentos observados para eis ·oütrcis agregados,- ttroU:-se -por
residuo o rendimento para as demal~ at_lvldades do setor .. Este. procedimento evitou uma
poosivel dupla ·contagem ·e· conseqüente -superesttmàtiva·. A extrapolação 'deSse residuo
foi feita com.base nas observações da evolução média -dos demais ramos já- mencionados.
>'"

• • •

••

•

'

• .-

• -

•

• -

'

'

•

'',

'

-· •

~

•

.y -:-· Outros Agregados ·

fi -· FOJ'DiaÇio d~ Capital
· O cálcUlo da formação de capital ·exigiu especial atenção dada a .sua .tmportê.ncta
como agregado Isolado dentro do sistema de contas. Em se· tratando. de um nuxo qUe
é calcUlado em alto nivel de agregação, tanto a metodologia empregada quanto os dados
básicos necessários requeridos, podem conduzir a resultados extremamente sucetivels--. a
super ou subestimatlva.
.. · ·· ·... ·· . · -· · · · - .. · · · ..
-

"V,l..l -

ii

Construção Civil

· , ...... A parte· de capital neste particUlar é das mil.ls dificels de se estimar, tendo em
vii;t&: .não.. só. a dlversl~ade do setor como uma relativa falta de Informações, . do tipo
.das. que ·extstem para .outros ·setores ou agregados. As. dificUldades encontradas- para
~a mensuração deste. Item são de tal ordem que Inclusive ·não foi' passivei a ·realiZaÇão
pó ·censo correspondjlnte para 1970. Basicamente partiu-se do Censo Econômico Industrial de 1970, tomando-se os componentes básicos que entram no processo de transfor. maç'ãci da 'Indústria da construção civil. ESte ponto de apoio foi cuidadosarillinte levantado 'e· tratado a nivel de 6 digitas <Grupo de produtos - Classificação Inciustrlal da
}'',IBPEl .: llest'Al. modo . a preocupação. essencill,l consistiu..em se .evi~a~ úmà, dUpla çon.·
.t"#éin~--Ja que neste particUlar a· ética:'a.dotada''fol ~a -ao"oommOCUW'tl~;-o·que·'oêorre
é ·que alguns produtos ·são produtos· finais diretamente destinados à. construção civil ·e
.9utros. constituem-se em. matérias-primas ou produtos Intermediários que, ou. são àb5or·
··.vldos 'dtretiunente pela' construção civil, ou absorvidos por outros setores ·Industriais,
'.iiué,por 8eu tu:rno, poderão. ser. encaminhados posteriormente à própria construção "ciVIl

"~~~~;~ma:~·· :~~~~t~~~~:e~~~~~:d~Ii~~~~·li~:~c:~~~:rJtrnfa::%e~~

.,81~8.

·relativa· .a matérias-primas que· 'Inter-Vém" na · coinposiÇã.o de··· outras· matériàii·

:prliÍilis, ·,produtcis Intermediárias. -ou produtos. · ftriats; Estabelecido o bench

·mart;.· :o

)âsso · segull'lte !ot:a··de .·s~. efetuar. um teste de consistência. Neste particular;. recalcUlou-se coin base no cimEo'.éconôinico, o ·valor .das matérias-primas. e produtos, no ano
de 196Ó, como novo pónto de apoto: A partir dâ.~. diversos ·testes_. de consistência foram
·.levados a :eféit~>: !ncllce' de PrOdUto llieal do setor; lhdice de' Produto Reàl da produção
'.dOs minerais não metáliéi>s, âssaeiâdó a preÇós .de material de construção; o :próprio
.valor de produção entre os censos de 1960 e 1970 e·, finalmente, · o lndice de consumo
:apàrente de cimento associado. ao lndlce de preços de materiais de construÇão, pU:bll' cada em Conjuntura Eeonõmfca. Este último revelou-se o mais consistente dentre todos
''aqueles que !oram listados. A mesma informação eervtu à extrapolação para. os anos
subseqUentes
a 1970. .
·
· '······· -· - · ·.
.. ··'·· , ..
....
""'.

· O ponto seguinte tal o de se converter a absorção de matéria...prlma em valor- da
produção, o que, dada a pecUliaridade do setor, equivale ao conceito de investimento.
. 'i • .' . .~ ' .. . . ' . .'•

...

A única solução passivei foi a utilização da relação Valor da Produção/Matéria·
Prima do Censo de 1950, para a·. ·setor da' Construção Civil. --Desnecessário frisai, que
ela se reveste de limitações impostas, por um lado, pelas mudanças nos· preços relátivos
dos diversos componentes e, por outro, pelas possivels modificações na função de produção da construção civil, a nivel de cada um dos subsetores dela integrantes (obras
públicas, edificações, etc.), como, também, no peso de cada um delea no total da pro·
dução.

- '326. Dentro destas limitações, procurou-se avaliar :a ·consistência do ·valor ao qual se
chegou. Isto foi posslvel graças· à combin~~Çâo de diversas Informações adlcl<maltl,r..dentre
a.S quais avultam:
·
· ··
· 1. Informação direta do valor das ·obras públicas nas- diversas esferas• de·. governo;
.

'

.

..

•'

.

...

. .

.

.. · 2. · variação dos atlvos das empresas obtida através do ·llWJ, no que tange. às cons•

.truções Industriais. e comerciais;

.

.

. .. . .

.

3. estimaÜvas das
196o'; ·. ·
. Co~struções Rurais com base .ho dmoo... d~. ....
....... ·
4. · fin'lincla.mentos concedidos· pelo Sistema Finaíicelio 'éie HabltáÇão. · · ·
'

Com base nestas cifras a estimativa foi considerada satisfatória, ,.n:a ·sua ·ordem de
grandeza. Contudo, devem ser ressaltadas as dificuldades apresentadas p&;ra a estimativa neste setor, as quais existem em maior ou em menor escala ·também em outros
.países, o·que certamente demandará estudos -adicionais ainda mais detalhados-no futuro,
. procurando corrigir alguma distorção ·que porventura ainda possa subsistir.
V.1.2....;, Máquinas e Equipamentos

Para este componente, tal como foi feito na metodologia anterior, o ano de referência escolhido foi 1970, ano censltárlo. Igualmente foram seleclonados todos aqueles
bens (a nl~el de seis dlgltos) que se enquadravam no conceito de capital. Por outro lado,
o ano de 1969 foi' recalculado com base no Censo de Produtos e Matérias-Primas, revelando-se o resultado amplamente consistente com o. ponto de apoio anteriorm·énte éalcU!a,do para o mesmo ano. A seguir da mesma fo·rmà como no )tem anterior, etetua.ram-se
diversos testes de consistência, dentre eles o da agregação dos gêneros onde. ha.via pr~
ponderância de bens de capital, tais como, m'aterlal elétrico e de comunicação, mecânica,
metalúrgica, os quais, trabalhados em: ternios de lndlce de quantum e de· preços, revel~ram alguma consistência mas, ainda assim, não se mostraram· plenamente ·satisfatórios.
tiestas condições, utlllzou~se exatamente·· o mesmo Indicador da: estimativa :.anterior ou
seja, o consumo aparente de terro grisà., s;ço e laminados, adotanc;lo, P<>rénl, .como .ll1!Ji..
'tor, desta vez, os lndices de pte,ços de máquinas e equipamentos· divulgados _pela ·co~
junturà EcoriOmlca e dlsponlvels a partir de 1970. Deste modo, neste particular, .sub~
tituiu-se o inflator que antes abrangia tão-somente a. Indústria metalúrgica. Por .outro
lado, além da ótlca do cominodftles tlow ,inccrporou-se, desta vez, uma. ln~ação qual
,seJa•. a de calcUlar I) Investimento pelo !!Ido da absorção. J)est~ 1110do, .~.~f~l'!l,~Çfl ~ntre
a produção e a· absorção foi considerada ·como sendo a margem · de ·comerclalizaÇilô' dos
bens de cap,ltal, .cujo valor se Situ-a em torno dos 31%, ,em .çontraJl?Slçáo com ,a !1-rita:Io~~
mente adotada de· 35%. Ainda neste particular, a margem ·de comercialização para ··o
··ano de 1959 · foi calêU!ada com base nas ·informações do· censo comercial ' para
aqueles gêneros ·de at!vldades· que·· registram predominância de· beiJB de. ·càp!tal, o que resUltou em cerca de 34%. Não deve ser esquecido neste contexto que
Iniciaram-se alguns testes de consistência,· Inclusive· utUizando· as lnfimnações 'de
· lucro retido do mPJ associada às Informações sobre poupailça··lnd!vidual, do governo
e setor externo, a fim de se dimensionar a ordem de grandeZa' á quai·se chegou: A~ém
da Produção Nacional, levantaram-se os valor.es da Importação llcj\.l!da de máquiiiiufe
equipamentos para co~pletar a aludida estimativa; Em alguns 'cit~os cautomóveis, móveis
e utens1llos e outros) que podem ser absorvidos por ún!dades fàrillllares óu per eiripresàS,
adotaram-se alguns coeficientes peréentúa!s, os· -'quais foram· 'ilitrod.IIZ!dos dentro ·do
cálcUlo como bens de capital. No caso dos automóveis a estimativa to! e!etuaàa·· tomando
como base os dados da frota de
,veiculas,
que Inclui. .a par.te
de .automóveis
'
. ;.
. .
.
. de.
·.. aluguel.
'•

V. 2 -

'

'

Depreciação

Este Item, embor~ sem maior profundidade, foi testado tomando como font~ de Jntormação os dados de· depreciação do m.PJ, Numa visualização preliminar a taxa de depreciação encontrada atingiu a cerca de 5,7%· do Pm; mas como esta taxa está·.condiclonada pela estrutura de capital das empresas que não é a mesma do. estrutura do capital
do Pais como um todo, admitiu-se ser esta taxa superestimada, sendo pelo menos o.
curto prazo aceitável a taxa anterior adotada, cerca de 5%.

íl

I
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VI -

A Metodologia· de regionalização consistiu basicamente, 'em se elaborar coefiCientes
representativos da participação dos diversos setores, a p_a~tlr .dos dados. estimados a nl:v:~
nacional. Todavia, em alguns casos· a estimativa· foi elaborada; a· r.!ve1· reglónal plira;·efu
etapa sub6eqüente. chegar-se a nivel naclonl.
.,
..
Tendo em vista o caráter preliminar de que se reveste a presente est!ntativa; os: dados
estão apresentados de forma bastante agregatlva no que diz respito à sua regionalização.
Para os anos de 1949 e 1959 foram mantidos os coeficientes· anteriores calculados. As
diferenças
,a. ntvel
.regional decorrem
por conseguinte das diferenças
'.
.
.
.
'
. . .a nfvel
- ..nacional.
.
'

'

'

,'

.• ~

..-

),

'

'

li

. Estes dados, . que se.·. referem tão-somente ao valor da produção, foram· calculados a
partir daS Regiões F!slográfica5, permitindo, de stià agregação, chégar aó total dq Br~.
Conforme está indicado nas tabelas, não foi elaborado o cálculo do Consumo Interinediárlo a nlve!' regional conquanto o Censo Agrfcola de. 1960 pudeSse levar a este cálculo.
O fato de ainda não se ter elementos para 1970, 'obrigou à manutenÇão do conceito 'de
Valor Bruto de Produção, a f!nt de permitir comparablllqade entre os dados·. 110 tempo.

'I

VI. 2 -

!J

VI.:u -.Indústria Extratlva e .de Transformação

i

.

fi
'I

,cla~s

I

VI. U

!I

li

•

Setor Secundário
.

•

. ·.

'

''

.

'

•

''•

"

'

: ••·: !•

• •

••

.

.

. ·Em ambos os casos o cálculo foi efetuado a partir dos dad_cs elabor11dos a nlvel.na-

cloJ:lal; -,apllc11,ndo-se. sobre eles ooeflclentes baseados em -elem~nt.os.-~ das -J;a~wàções ,espl!~
do Censo Industrial de 1970. Idêntico critério foi adotado para o ~no de 1959.

e

..,;. Irulústrla ele Construçio Civil-. ServfçGs IndUstriais'
dê UtilldiWle'
. ....
. ' . .. Piibft~
.
Para estas indúsbrias tal como.- aconteceu .nos dados· anteriormente publicados, .houve
imposslbllldade de se encontrar elementos satisfató!lcs- para sua regionalização. Contudo,
n":' versão defii!itlva, -mercê de tabulações especiais_ dos: .C.ens.qs Demogz:~ficos- de )96(). e
1970, esta parte poderá ser devidamente apropriada. . .
_,
·
·..
'

i
I

i
ij
L
I<

VI.2.3- Autônomos
,.

.

.

. A ntvel nacional ·foi possível a ap,rtpl·iação para cada .um. dos subsetores industriais.
A nível regional este cálculo poderá ser· efetuado, posteriormente, pelas mesmas .razões
.expostas no Item anterior;

.

li

;vul -

:I

. . O. cálculo a .nJvel de estabelecimento foi levantado, levando•EC em conta. os IIidlca.~
dores. do censo Comercial. de 1960 .a 1970. Para a parte .de autõnomos, o cálculo fOi efe~uado a 'rifvel de. região .e totallzadc li nível de Brasil através da Censo Demcgl'áfico... ,.

l,ji
.:)

i!
,I
,J

11

I

'I

ii

,!

.:

VI. 4 -

Comércio :de Mercadorias·

Transportes e Comunicações

'

..

.

··,r:

.

' ~·.

A regionalização dos salários foi obtida a partir do Censo Demgrárioo. ·Às' ·demais
r.emunerações calcu.ladas através de re)ações de .ní~el regiq11at oriundas das tabulnções
especiais qo IRPJ. Os autõncnios fo:r_am apropriados. com· base nas Informações dq Ce!lsp
Demográfico. .
·
·
·
· ' ' ·; :· ~~
VI. s

-

Jntennedlãrios Flnancelroo

..

Foram regionalizados provisoriamente, com base nos nWileros de. pessoas. ocupadas,
pata permitir comparabllldade com ·os anos de 1949 e 1959.. Este critério,: entretanto; ·para
1970, será mcdlflcado a partir da obtenção de dados do Inquérito· Especial de Instituições . Fln:m~eiras que está sendo elaborado pela FIBGE, ,
V1.6- Aluguéis

Este nuxo foi diretamente apropriado através do Censo de Domlclllos de 1970 a nJvel
de Estado e Região e totallzado para o Brasll.

.

"
~
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Outros Servlç011

. O procedimento neste caso toi idêntico àquele efetua<lo. a nivel nacional.
:VU VII .1 -

·-··.···

Conta. COI'l'eiDte
e FOI'DiaÇáo Bruta de .Capital . Fixo'
do Govemo
.
.

.

:,",,·.

:..1 ....... '·

Definição de Setor Público

Período 1970/73

','

Incluem-se , no setor' Públlco as. transaçÕes de:

. ' ·.: .'

. a) orgãoS da adinlillstr!Wãô. ceritr!ll das '3 esferas' de governo; excetô' ilqueles: ii:-"
penhando funções caracteristicamente empresariais, como as imprensas., oficiais quando
· ·
inseridas na respectiva estrutura administrativa;
' ' b) ililtarqliillS; 'fundaçõeiilnstltüíd8.S pelo governo e fundos',· eíccetuandó os de caráter
empresarial; · ·
··
· · · ·
·
, ·
·
· · · · · . · ·.
c) entidades prlvaaas. sem fim de lucro, objetlvos asslstenclals, educacionais e de
pesquisa, cujos recursos advenham, piedomlnantemen~ •. dó governo;
·
·
. d) 'programas especiais como PIN, PROTERR.A', PRODOESTE, PROVALE, 'PIB,
PASEP.
O usuário das Informações deve ser advertido quanto aos seS\mites' pontos:
.' • . .

.. "

. .

'

•':

• :

...

. ·•.

, ,t'

•. : "•

. ..•.

:.

~

.

Primeiro, que tal definição exclUI a. atlvldade empresarial do governo, (conforme !tem
acima>, seja ela· leváda' 'éfelto através de empresas púb!lcils, sOéledlides de ec·onomla
mista ou· outras formas de empresa, 'seja através de autarquias' oú mesmo órglios da
admlnlstração· dlreta .. Essa adverténcla é particularmente· Importante no que se refere à
evolução da formação bruta de capital fixo, dado que a tendência que se vem observando
é a de.desêentrallzar.ós programas de Investimentos.··;··"··:: · ·,· · .·,'·.' ,. -· · ;_,,.~.

a

·, .· Em Segundo lugar, a· definição utilizada tem caráter mais ampló que o da série

anteriormente divulgada, uma vez qlie esta (a antiga) não Incluía tis órgãos citados no
Item (c) acima, os fundos extra-orçamentários e, obviamente, tis programas 'e ·:órglios
criados posteriormente. Esta illt!ma observação poderá eicpllcar, eventualmente;· algumas
das mudanças de tendências observadas na série.
. ." .
Cabe, finalmente, chamar a atenção para o fato de que a receita tributária Inclui,
não só os encargos Sociais; tais como as contribuições de previdência social e contribulções·paralelas, como também o roTS, -PIB,·PASEP e as. parcelas do ·rmposto·-de Renda
descontadas dos IncentiVOs fiscais que se destinam ao PIN, PRO'l'ERRA; ,pm; a· partir,
respectivamente da sua instituição. O FGTS é submetido ao seguinte tratamento: os
depósitos são tomados como tributo dlreto, os saques como· transferências ao consumidor
e. o resíduo, como "outras .tra.ne!erênclas ao setor privado"., Acrescentam-se ainda, parcelas extra-orçamentárias de tributos como IOF. e o imposto de exportação,. sendo que
mon~ante equivalente é lançado na despesa em "transferências ai> setor ·privado''-: Vale
salientar, ainda uma vez,· que· o conceito deste (setor privado) abrange as emprésas
governamentais e seus equivalentes.
. ·.·.:
~os de 1949 e 1959
\

A amplitude de cobertura do setor Púb!lco em 1949 e 1959 difere. daquela referente
ao período 1970'173 em 'que' fundos (item b) e entidades compreendidils no item ,(c)
acima, então já existentes, não puderam ser lnclufdas por falta de Informações"' disponíveis. Contudo, estimativas feitas para as transaçõe~. das. entidades mais Importantes
do Item (e) (SESC, SESI, SENAI e SENAC) feitas para o período 1965/69 revelaram ser
.desprezível·..sua representatividade, face ao· setor Público como .:um. todo. ·A variável de
maior participação percentual não ultrapassou a ordem de 3%. Optou-se, assim, . p~la
não .inclusão dessas entidades.·
'
Quanto às autarquias estaduais, apenas os ·. DEERs foram ·considerados. ·11: viável,
através de estimativa baseada em alguns dados disponíveis para 1960, melhorar. sua
cobertura. o tempo disponível, entretanto, não permitiu fazê-lo, na presene etapa de
'trabalho. Os DEERs, :representaram, em 1965, cerca de '45% da receita ·e despesa totais
das entidades descentralizadas dos Estados... · ·

f1

li
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:~íodOA.Jo10'i73.'

. . . .·

. .. .

·~.(i:-'N~·;ti~erêh~i~

...

pa~~ ~ons~idore5;du~sàâ ~ ~,~~

.:' .
correntes
·públ!ca, ·a~tes 'co~tsideradas )ntegraimente como· parte· dessa· varliívei~ cont!núou.:s~'' a
·cómpiltii.r apênali os juros da 'divida pública 'interna, não tendo siéio PQ6111vei ilistingilir
entre os juros pagos a empresas e a individuas. · · · ·
· · · ·· · : ··
·· ·
VII.Z.Z- Em conseqüência de VII.2.1, o valor da poupança em: conta.eorrente.'fiiióu
!l~re~~~j~<! ..d!l. v.alor correSpO)lden.te à.. amo~t!zação ..da divi~a .Pública (Interna .e ~ma>

e ·dos· m:os da· divida 'externa.
,' _;,'_,·;~

'\j_:·

'

'.\iios' ;_.'.',".:':-t;•:,•:
íle i1K9 e · í959
';'
•'

(I'

· ··' · · · · '

, ","

·

.•~···

,,·

·""•,

··

,. I· :'; ·:: ~ '

_, .. -.

'·

·

·

'

-:···'·

··

'..

'

·

~

• '

,'•'

· · · ·· :

.·,

',,I

•

- : •~, •

·· ·' Adotou"se:: um trat'amento. ·da divida .. pÓbllca, consistente<'. com o: do periodo 1970Í.73.
Em conseqüênCia, ''!Oram atetadll6 os valores . anteriormente ·.'divulgados; .. das : transte.rências .cor~ntes para ~onsum!dores e .da poupançl!- em co11,ta c()rrente.
' "

•

... •

• "

•

" ..

'

•'

·•

•,: . :

..... ,;

.

.

'

'•

"·

' .

•.. i' :

iúvel 'de. Estados e .. Municípios (administração · central> Jirocedeu~se :a· uma
t:evis'!lo·.em .."outras compras· de bens e· serviços"· a fim de retirar· parcelas :correspondentes
la contribuições de previdência efetuadas em favor dos funcionários; pli5sando~se · a
.c.omputar os. valores correspondentes como .'.'Transferência a Autarquias"... . ....
·,, ... Ademais; todos .. as. componentes da conta foram atetados ·.em" função .. do u6o de
:melhores· Informações parà; os· DEEJRs ··conforme· Indicado· nO'· item a·· seguir. :.
: .::.•: A

••.

li

I

I
'
I

• ',,

,•

:

' t

'

·,

' •

•

•

•

•

'

•

,,

•

• '

•

•

','

"

' ..

•• ~.

•

•

•

;

:

,,

:. "

VU.3- Fontes e Natureza dos DadOs Utilizados
1Periodo 11!70173
,..

•.• :

Foram

~

..

.

'

. ·'

'

(Admiiüstração cen.trál).

'"

.

-

'

a partir

em relação a 1970 o grau de refinamento da análise· e ·ci nível de· desagregação
.dt:.:·l!rn.• ·Pode•se'. considerar• portanto, a. an·âl!se ·de ·11 a. 73 como·. preliminar .
. •• ;

.. •,

.....
: ' . ';:·.:· . ,' .....
·····
.
utUIZados ClaCióS'dÓs~aÍanços G~ra!s .da. uniã9' P~\\ 'i(!dq o:.~ii~dÓ, .·Yart~·

VII;S,l ;_: ~o\wno Federal
.
1

'

'· "'•

•

.

•

' . ..

•

'

·; '~:

...i

.:.

•

~

,.VII.3.2 ~.Entidades descentrallzadas·a nível da UnJão . ::(Autarqulas, fundações.e: fundOÍ)
As

~tíniativas ·p~ .,197ti podeni ·ser ~o~side~~ciai · ci~mo ·· ~~~d6ain~ttt~ · detiriitivas,

podendo vir a sofrer algum refinamento.
:·J.:: ...r·~·· ·;:.; .......· . :: ,:· ..:."-..:..... :::
. . . ~ara .1911 e 19~2 .. a ma,!or!a fias jnforll)aç(ies corresponde a ,dados .ob&,eryados .. (ba···.· · ·· ·
, .. , , .
i ·. · ·..., .'; · .: .;,' · .
lanços). ·. · ·
. . . )?ara, 1913, grande parte dos dados ut!I!zados foram .extraidos .. de or~entos e, em
'alguns·· casos; dados observádcis até novembro CPIN, PASJllP) ;: te~do' :Sido· ()btidos dadll6
de balanço apenas para os órgãos supervisionados pelos Ministérios ·da· Indústria e· Comércio.·e .Agricultura;·· para o INPS .e IPASE, ut!llzou.-se dados .observados, .porém. preliminares. quanto ·ao grau de desagregação,...
·; ··
· ··
·
. .
· :.
VU.3.3- Estados (Administração Central)
.

".-

', 'l

'. •

... • '

; ;

•

'

•• ;. •' ":' ~-. •

'

., ••

· •Foram utilizados dados de ·Balanço em todo o:periodo· exceto; • em· '1973, :para os
Estados do .Pará, Maranhão, Espirita· santo; · Santa ·Catarina e · Mato Grosso,. ·para os
quais usou-se orçamentos. Alterações posteriores ·decórrerãoi paitántll.' 'da substituição
dos .orçamentos por balanços e maior ref!n8Jllento na análise, que será obtida. através
de i;le&Qiiisa local, .Incluindo· a .consulta a· rll&')stros contâb~!s .complementàres ..' · ,.
''

'

.''

'

'

•

I

'•

.

''·'·

"•

•''

••

'

VD.3.ol- Entidades Estaduais Descentralizadas

.' lllln 197o e 197Úoram. ut!l!zados balan'çoo em todos os Estados..

l•

.

',

'> .. ,
. "I

···. . :· ~·.. :~ ~.

,''•'·

,•

~

..

. ·Para 1972 e 1973, computou-se dados dos. balanços dos órgãos pertencentes .aos Estados da. Guanabara, Slio Paulo e 'Rio ·Grande do· ,Sul,: obtendo-se os .dema!s·.·a· partir
de orçamentos e da sua posição relativa verificada em 1970 e 197L .,... · ., . . :·. ·•. '·

-330Deve-se salientar que para os anos de 1970ce··t97·1, no .. ·que ·diz respeito a amboli··os
itens VI.3.3 e VI.3.4, toram utilizados os resultados de pesquisa desenyolvlll!'- conjun·
tamente pelo centro de Estudos Fiscais e o IPEA/INPES e processados no 'Centro de
In!Ol'lllátlca. da .nBQE... Mencionou-se ainda,. a. colaboraç-ão .da. SOF .e SAREM (Secredadoà previáto
taria de '.PlâneJàinénto{na..anieçipação. do. crÓnogramâ' de obtenÇão
no: co11téxtq.;í!o _programa·. c'onjunto. de .j>esquisa de5sas .entida.des e do CEF, intitulado
"Sistema de Informações para Planejamento'.' ... , .. ·.,. ·
·
:. .

de

VU:,3:5 -

MIIIÚClipioe ,., : · . c:;· , ·.

-'' :· . .. ·

· :.:.

.. .. ·;

. :. ' Para 'i.970, 'rotam' ~ÜlizacÍás · lrifo~maÇões ·col~tad~s· ~ proc~ssadas pefa Subsecretaria
de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda. Para um universo de 3.949 muni·
cípios, foram utilizados 2.930 balanços, complementando-se essas Informações ,com. 838
orçamentos, num total de 3. 768. nos dados obtidos, subtraílram-ee os relativos a 15
capitais, ·entre .as quais!: São· Paulo,· Belo Horizonte,· Recife ·e Porto Alegre, que foram
substituídos··. por dados .obtidos ·diretamente,- através da pesquisa CElF/IPEA.
· .· ·· ·
Para 1971, d~ 'tabulações rete~rites a :i.2o1 balanços disponiveis ~: silbseêrétar~
de Orçamento·e F!nanças·,.foram retirados os municípios não contidos nos 3.768 do ano
.anterlpr, ..homogeneizadas .. as amostras e ·estimado o resíduo com· base em sua posição· ne.
.estimativa· de. 1970.
·
..
,I
'
' ",
'_. ;., .
Para ~972 e 1973; ·extrapolaram-se os totais utilizando como indicadores a:s quotas
-do F.undo· de· Participação dos·· Municípios, do ICM e Imposto Territorial Rural. ·que pertencem aos Municípios; mantendo a estrutura ·de variáveis observada· em 1970. , ..
' '- '

'

I'

'

•

'

,.

'

Anos de 1949 e 1959

'

·'

'

...

'

• ,,

•

•

•. ,

'

'"'

'

. •

,•r

'•''

''. '

.,,

'

A qualidade das informações relativas à ativldade dos DEElRs foi melhorada"'subs~
tanclalmente em relação aos dados anteriormente divulgados. Estes continham es~a~
tlvas dlretas, baseadas nas lntormações"êntiío disponíveis, apen!IS' pârã 'íiâlártos e 'ordenados e formaç-ão bruta . de.. capital fixo .. Os clemals . agregados haviam sido estimados
com
alguns crltérlos B.rb!trátjos;.. . . : . . . . . .. ·.· . . ·.. · '· .
. .:
..

base em

' " •·

.I

'

A revisãO, baseada em balanços r dos ·DEERs de todos· os-. Estados, exceto Plaul; Alàgoas, Espírito santo e Goiás (para os quais se fez estimativa com base na quota do
Fundo. Rodoviário ·e :estrutura de transações observada em 1958) , . Incorporou · todos . os
componentes da respectiva conta corrente e a formação bruta de capital fixo.
'·',

'

'" :.:'· I 1' •.',

'•

"f;

.

.

i

"

, .; ',,;··: .,

: ., .

.

,

,

, ',,

.

•

1

'

VIU- Notas Sobre as Tabelas

no total do Consumo Pessoal, pára .todos os

' 1•) ·.A 'variação de estoques foi Úiclui~'
anos da série, com fins de homogeneização.

<.

"·

2> 'Nas quadros 11, 12 . e 13,: ~·Renda Inte~:ria por Regiões FisÍofii.áftcas'\ .devem ser
destacadOs os seguintes pontos: .'
· ·
··
·· ·
· · · ·· · ·
.'

.:

'

.

.

..

...

'

.··;.

.

'

'.

":•• a).:na .Agricultura as diferenças entre-:-os• valores encontrados para Total e Brasil
são devidas à Impossibilidade de regionalização do Consumo Intermediário, para· todos
os anos da série (1949, 1959 e 1970);
b) na Indústria, o Total <soma das Regiõilsi ~~mp~~ende. ·ape'nas ~ · :Rénda d~
p~as·de.·Transformação e Extrativa Mineral. Na linha Brasil estão. incluídos também,
os .autónomos dos 4, setores e a Renda· das El!lpresas . de construção. Civil e Serviços
.lll.dustria!s de Utilidade _Pública (1949, ·1959 e ·1970> ; ·
..
nos Transportes' e comunicações, apenas para os anos· de 1949 e· 1959, a diferença
entre Total e Brasil se deve ii'ilnpossibtlldade de
regiôml!izar a :R'enda de Transportes
Aéreos·
.~
d) no Governo, apenas para os anos de 1959 e 1970 a diferença entre Total e Brasil
se refere aos Salários pagos a f'unéiol'lârlos no exterior,
·
·
··
3) .No quadro .n; 0 9,. os dados da renda .industrial referentes a 1959, não toram setorialtzados; .nesta: fase preliminar, por falta' :de Informações c·ompatlvels com a nova
·
. .r,
metodologia adotada. ·

Em·

·· c)

se

'

.. : ,' ,,,;,, :. : ·.··"" • ,

'::.:

',.

r ,

ANEXO ESTATtSTICO

EM

BRANCO

---~-

QUADRO 1 -

if"

-

~:-~;::' ..

1,:

... :

-! • •.. !

'- , T_,

••

~ ··-' •

lH9

1959

1970

1971

~!!9.1

~-69;1.3
-· _.

~~-~~~

~2H~.~
·.- - ·- .

-··:~~;.-,

1.1 --Produto ·Interno Líquido·
. -.·.-- <PAStl!-s dm;. Fatores) (2.6)
•

.

---------- =.!=..

-------~--------

Cr$ 1.000.000,00

CONTA DE PRODUÇAO- 1949-1959-19'10/1973 -

1 -

~---

~--

197!

1973
382-&71!.~

289.206,9
~~;~

;

~,-.-~

.

.'-.,."

•••. j

:

1 ----

Prod. do Setor
Primário
...

51,7

343,5

24.177,9

34.401,1

43.664-,3

2 -

Prod. do Setor Secundãrio

5~,2

510,2

54.104,1

70.665_0

93.783,5

127.273,9

95,2

114~.6

~7.óí3,9

1~1.759.1

1oo.éeú

22,9

295,3

32.187,3

53.967,0

73'.632;-.

.sub~ld!Dl! <3-~h-.·

.{I~

. ;~~~.~

;}-1~,8

116.ori.íl
40.-683,1
__. ,1.1,42,
. - _, ..

. .:~-~.2~

.:~-~·~

Depreciação de Capital Fixo (4 .4)

11,6

103,0

10.230,3
.' ; . .

13.582,7
·.-n .:·::"i!·:,

14.476,1

. 21;163,6

3 --~;;J:'Jo s~tOr ~~rciá.rio
1.2 - 'lmpi IildiretOs--<3':.5>
1.3 1..{ ·- t

.::;<.;'i-' .:· ·;.::.';.. ::• L: .. :

- i:'.'--,

1.5 -Importação de Mercadorias e Ser-~-·-·-c·-'"'.v.iÇOS"' (5:~)-~--

..

22,0

rt>TE nx. b:FilliiÂ'DE BENs

~-:7~

E SERVIÇOS

q; - 'ê()~- ~ss~
1. 7 -

<2_.1):;.: ,.
Cons. do Governo <3 .1)

-~·e

.! -.

.

i

<

--.

1_.8

' .

-Formação Bruta.. de .Capital Füo

'1

-'Góverno~"--

"<ú>' - .. .

. - .. -···.
j

P_rjyad~

•. ' .

:.:. :•: .•

. 2

~

,s_etor

1.9

-

var. de Estoques (4.2)

_ ,.

i .10 - ~po~ ii'e 'ireh:adoriab e

Ser-

255,3

2.228,9

17Ü

I.~Í.1

27,3
-; .· .

246.3

E SERVIÇOS
,··; •. _, : ·_::·.-~- ~-

•..

____ ·;

-.L

-:..:;

Fonte: Centro de Contas Nacionais -

I

=~i;

.-..::::-~

--~

·I- - 221.040,8- --

'

..

23.645,6

17.781.0
-;t~~

···---

~---·

. -30. 706,0 .

:

••• ·'

::-.

- 44:·172;1".!: -..:, : _· 3-' :-

<~-..{"-: .:

295.431,0

. 389.838,7

521;335,2

1ta.427J

192.i66,?

2sb.\Úü

32? .ÕiÍÓ.:i

20.512,0

26.778,7

34.658,3

46.190,1

.··:::.

..;

---

•e-.

~-.':.

~- ~-

::

108.~8

32,2

393,4

43.441,4

59.607,8

79.062,8

10,0

84,8

8.273,1

10.595,11

13.883,8

18.060,6

2~,2.

3~8,6

·2t,&

<"".

; lMi•

.·. ::

. .

viços (5.1)

TOTAL.DÁ.P.R.oéimA DE BENS

::·?.:

.;_;:-.

---

~-

-~

152,7
!

-

- .. _58.412-!1__

255,3_ ., ;- : h
DCS/IBRE/F'OV.

--~1-~~-·9

.•

35.168,3.
'

·~-9~~·~

tJn~·P

89.993,7
o ;
;,
.....

•x3.66o.ó

i!i.6~8.8

''25.2iia,'9

40.030,5

'

I

'

~--

..

_.,
. _221.040,8

~-"

; ;.:: ~) u·:·

'"'•''
;_:~·

295.431,0

I

:·.·:.
389.838,7

I

"·.
521.335,2

-~-

;,;.;,

.····_;~~-~

QUADRO 2 - I I - CONTA DE APROPRIAÇAO- 1949-1959-1970/1973- Cr$ 1.000.000,00
•

.

.

.

Especificação

,.

:-: ·-

2.!! -

ImJ?, D/re~ .. <3.6)

2.3 -

R~Iida-

2.4 -

O~~ -~e!~. Co~entes do,G!J,.,.

Liquida Env. Exterior (5.4)

~

~ •-

;

I

... . . -

·.c:. ~;;.

...

'•<.

•

-

<

r

2. 7 -

143.42'1,4

n.~

120,0

l8.0'l6,4
;
- .. -- .

. 1,8

14,6

, ..

-

·_.---~-----

_·-... :;.--;-

Tran5ferencias <3 .'3>

1970
:'

--;

Fonte: Centro de Contas Nacionais -

._

1.842,0
.· .-:-: .:

M,4

. i7 .69:1.9

·-----_.-.

...

1. 783,0

....

-·

192.365,1

200'. !ÍlÜ

327.060,3

2~-~,5

~~.543,6

~~-!i2~.o

2.458,9

·3.310,&
-:'" ...

C3.982-,1

319.479,1

··-·

I

--•·_

14?.~

1.3~·ª

141.~~~.0

51,7

343,5

~-~,i}

-'85.7
... - ..

..

..

.• ~

!-?~·?

. ·-!.

~
i

•

3_8.~94.5

o

. 428.45!},!!

....

382.575,2

186_.7~~

~-~.6

32!.1_~,3

24.177,9

34.401,1'

43.664_3

16.444,5

2o.Soi.r

'3ó.2~2

58.412,9
.· .,. ~5.884}7

..

: -:-: ~--~
~~_9.479,l

42jl. 45!!,9

·--.:

.

·.

--·
!

~-~·.:·

....... -

181.740,4
• 7;;:- ••

~

: l· :· .·. ·::-..:.-;· _: :--.- ?·

·";

289.206,9
.: . ..

~'

---·

. ...

. . .-:<~' ;.0::.'•

··-'·

..

:~;

~4~.95_1,~

rx;s;mRE;:FGV

.. ~,._

3.400,0
.·-~

241.951,1

221.144,0

~

I!M,5

~ú24.7.

165.295,9
...._

.

~: -~

-;-

::,: i : .·

20.~,3

1.697,3
'

206,0

,.

·.

~

.

181.74!),4
I

1971

-

158,9

·:-

1972

651,7

.

~

19'71

.. .

701,7

:

~-: ~

206,0

,:_

TOTALDA~A

! ~:--· .:

.

'

·:

199,1

,.·.

2 ._,_ ·. Setbr Agrfcola
.

1.~5.1

":'.

;: ::·-

::

174,2

·~·:

;·:·· . .~-:: ·--~'~'::.1 ~ .Setor Urbano
::._.

._

1959

.--

2.1- Rê~~;d'ri,ie~ 'ú:-1/ ., ' -.,

·.··:

1949

. 7.5

.. .

TüTli DA m:SPÉS'A: ·
·-~

• ::~'-}

.·.-

•

Poupança Uquida-. Setor Privado

'·'-'•

-••

IO,J

--.-

(-4.3)

•

-~-

vemo <3. 7)
2.5
'

-!~

--·i:

2.1·- co~s~~,P~ài ·<1.6>
~ -·~

::·':

.

-. .-. ·. .
:-

;.

.:: 't:
'

..

"'

: ..._..

'~

~---

-

-~

-----

---------- - ---·- ---------------

-~-;---------~~------

.
. - .
·:.,.lo·
.. -~·::1" . .·:~· o-·· ~-· ••; • !-:.:, r-·.·
QUADRO 3 - m - CONTA CORRENTE DO GOVERNO- 1949-19;;9-19'19/1973- Cr$1.000.000,00
Especificação

-I

. :~.-- ::

3.1- Consumo do Governo (1.7)

3.2 -

Subsídios (1.3)

19&9

:1959

1970

1971

..
1972

1973

2'1,3

:-246,3

:20.512,0

26.778,7

34.658,3

46.1{10,1

0,3

19,4

1.148,8

1.822,2

2.090,1

6,9

85,7

16.444_5

1.lt2,4
·..
20.80'7,1

30.272,2

45.884,7

98,3

12.860,1
- ·..

18.436,1

27.643,4

37.890,5

50.965,4

67.J64,3

--

3.3 -

Transferências (2. 7)

'

3.-4- Poupança (4.5)

10,9

TOTAL DA DESPESA

45,4

·.-·.

--~-

.

449,7

·::

-

>

.: ..•.

'i

94.396,1
<: •... - :··-·

132.055,4
···"':

3.5 -

Impostos Indiretos (1.2)

22,9

295,3

32.187,3

40.683,1

53.967,0

73.032,4

3.6 -

Impostos Diretos (2.2)- "'-

11,8

120,0

18.076,4

25.829,5

39.543,6

55.623,0

.,.10,7

. :;:34,4

---701,7

:-651,7

. 1185,5

3.400,0

67.164,3

94.396,1

132.055,4

3.7- Outras Receitas Correntes (2.4)

.

TOTAL DA RECEITA

45,4

. . ,-~-·:

Fonte: Centro dé Contas Nacionais -

449,7
··.:r;__

DCS/IBRE!FGV
>

\.

,.

I

50.965.4

1

. ~:.

'

DCStmREtFGV

Fonte: Centro de Estudos Fiscais ~

.

:;:_,;"

-:.

' ..

I.<!:,:;;;:_ ti:--''~

Especif~

.

-~

19f9

.. Formação Bruta de Capital Fixe

.o •·

(1;8)-.

,_ ... ·.,.•..

', __ ,_,_;·

32;2.

: . .- ·,·.

4.2- Variação de·Estoque: (1.9)

+.i

'

.
.'.
TOTAL .DA FORMAÇAO DE CAPITAL

. .,
·-- ...
4.3 . - Poupança Lfq. do setor Privado
(2.5)
4.4 4~5

-

·• ,.

.

~~

;

7,5

;

~

11,6

Depreciação do Capital Fixo (1.4)
.
t :-< ;,_ . -' ··- - • . .. ·' ~
Poupança do Governo (3.4)

..

·-::: ·i

••.r,·\,.

""" -:-·

(

·~

10,9
I

393,4.

·-

..

::

!

l

1970

1971

1972

i• :.: : i'._ .•·

:

-:;.;

,;,~:--

158,9
,-;;:,;:
103,0

e;_,·.
98,3
) ti-..~

ii:>:

1973

-~;-,'~

j : .. :

:-.. ·_ .:_

. ---

43.441;4'.
'-r-.·.

59.607,8

~-.;

43._441,4

17.692,9
l

:-

.. .

,:,. ::

~ ~

:'-:

,- .·

18.436,1

_;-.:;·:.

;.:

! ~: ·-;

2.~.1

,:

;'

::

108.054,3
. ·.
-~

.. :·

~-

!-•. --

;~...,:

24.824,7
.. ·..
17.781,0

108.054_,3
!

:<·-

...

....

27.643,4

37.890,5

!

.;!

--:,:

23.645,6

-

...--~.

"-

~-( ~

38.394,5

~-

...• ·-··
l-·---

.

.-.- ..

79.062.3.

20.645,3
. -..
13.582,7

10.230,3
..:; :·.; ~
12.860,1

79.062,8'
:.;:~_-_

59.607,8

.- •• ,-";.;_-<·_, •·

:: ....

~-

--:~·-:-

._._,_

-·---

393.4

32,2

.

~!:.,··

~~--

:-!_- --

·-

.- -:

1959
--:

~~:

4.1 -

_(

J

~---~.

.

....

•

;~

·- ..: ~~ -,

4.6 -Déficit do Balanço de Pagamentc

:.

em Conta<,Corrented5.2).;.-

TOTAL DOS ltECU;RSOS PARA FOR·
MAÇAO
DE CAPITAL
.
. .
r_::~;._·J._;H"C-:_.

--- .

QUADRO 4 -

2;2"?

:~1!-,

32_2

31!.2. ::

/:);::;

393,4

43.441,4

6:c943,7 "

..

:; ~:-59.607,8

.__i..:·.--- C'.."-•_;_·_-· ('_,-.:-.">·. . -:<.;. ~:.; !_·;-:':.:\_õ.::~:~-:-.:,:_:
!;~~-~-- f:::··-:",~i-:"'<.~~---.•L-,1-·c:
(:1~
-;:;~.- ,> .• :.--.••
IV - CONTA CONSOLIDADA DE CAPITAL - 1949-1959~1970/1973 -Cr$ 1.000.000,00

8-813;7

. ;; '~

79.062,8

3;1~7,

., . ..108.054,3
"•

·"

QUADRO 5 - V - CONTAS DAS TRANSAÇOES COM O EX'IERIOR Especif~

5.1 -Exportação de Mercadorias e
viços (1.10)

..

Ç·

!

:;. .,"·

-.q. ;:;•.,.

.r:::::.s:::::z:

1949-1959-1970/1973- Cr$ 1.000.000,00

1949

1959

1970

1971

1972

1973

21,6

134,1

13.660,0

16.678,8

25.202,9

40.030,5

33,2

2.658,1

6.943,7

8.813,7

8.123,7

ser-

5.2- Saldo do Balanço de Pagamentc
em c/c (4.6)
- - - - ---·-

~·-

2,2

·- ---

--

TOTAL DOS RECEBIMENTOS

23,8

167,3

16.318,1

23.622,5

34.016,6

48.154,2

5.3- Importação de Mercadorias e Serviços <1.5)

22,0

152,7

14.476,1

21.163,6

30.706,0

44.172,1

5.4- Renda Liquida Enviada p/ o Exterior (2.3)

1,8

14,6

1.842,0

2.458,9

3.310,6

3.982,1

TOTAL DOS PAGAMENTOS

23,8

167,3

16.318,1

23.622,5

34.016,6

48.154,2

Fonte: Banco Central -

Dep. Econõmtco

....-~.-

•-"'

.J.Ji

QUADRO 6 -

RENDA NACIONAL -

PRODUTO NACIONAL -RENDA DISPONlVEL SEI'OR PRIVADO -

SETOR PúBLICO -

~

Especificação

-

1.

--

-

Produto Interno Líquido (Custo dos
- F-atores>
Menos: Renda Liquida. Envia.da ao
Exterior

1!N9

-

I

1949-1959-1970/1973 -

1959

-

RENDA DISPONíVEL

Cr$ 1.000.000,00

1970

1971

1972

1973

165.295,9

221.144,0

289.206,9

382.575,2

2.458,9

3.310,6

3.982,1

--

199,1

1.697,3

1,8

14,6

Renda Nacional - Produto Nacional
Liquido
(Custos dos Fatores)
Mais: Impostos Ind!retos
:Menós: Subsídios

197,3
22,9
0,3

1.682,7
295,3
19,4

163.453,9
32.187,3
1.148,8

218.685,1
40.683,1
1.142,4

285.896,3
53.967,0
1.822,2

378.593,1
73.032,4
2.090,1

Produto Nacional Líquido (Preços de
Merca.do)
Mais: Depreciação

219,9
11,6

1.958,6
103,0

194.492,4
10.230,3

258.225,8
13.582,7

338.041,1
17.781,0

449.535,4
23.645,6

4.

Produto Nacional Bruto
Menos Impostos Diretos e Ind!retos
outras Receitas correntes do Governo
Mais: Transferências e Subsídios

231,5
34,7
10,7
7,2

2.061,6
415,3
34,4
105,1

204.722,7
50.263,7
701,7
17.593,3

271.808,5
66.512,6
651,7
21.949,5

355.822,1
93.510,6
885,5
32.094,4

473.181,0
128.655,4
3.400,0
47.974,8

5.

Renda Disponível do Betor Prfva.do

193,3

1. 717,0

171.350.6

226.593,7

293.520,4

389.100,4

6_

Renda Disponivel do Setor Público
Impostos Ind!retos Menos Subsídios
Impostos D!retos Menos Transferên-

38,2

22,6

344,6
275,9

33.372,1
31.038,5

45.214,8
39.540,7

62.301,7
52.144,8

84.080,6
70.942,3

4,9

34,3

1.631,9

5.022,4

9.271,4

9. 738,3

10,7

34,4

701,7

651,7

885,5

3.400,0

2.

3.

cia.s

Outras Receitas Correntes do Governo
- - - -

Fonte: Centro de Contas Nacionais -

----

DCS/IBRE/FG-V

1.842,0 -

---

-.

·--

--.

;·

~.:-::.___.___

~

-·- -

QUADRO 7

DESPESA NACIONAL BRUTA -

1949-1959-19'70/19'73 -

&pecificação

Cr$ 1.0000.000,00

1949

1959

1970

1911

1972

1973

1.455.1

143.42'1,4

192.365,7

250.914,7

327.080,3

34.658,3

46.190,1

1.

Despesas de Consuíno de Individuos

174,2

2.

Despesas de Consumo do Governo

2'7,3

246,3

20.512,0

26. 7'78,7

3.

Formação Bruta de capital Fixo do
Governo

10,0

84,8

8.273,1

10.595,8

Formação Bruta de Capital Fixo
Empresas

22,2

308,6

35.168,3

49.012,0

65.1'79,0

89.993,'7

DespeslJ. de Consumo e Formação Bruta
de Capital Fixo

233,'l'

2.094,8

20'1.380,8

278. '752,2

364:635,8

481.304,7

Exportação de Mercadorias e Serviços

21,6

134,1

13·.660,0

25.202,9

40.030,5

255,3

2.226,9

221.040,8

295.431,0

389.838,7

521.335,2

22,0

152,'7

14.476,1

21.163,6

30.706,0

44.172,1

233,3

2.0'76,2

206.564,7

274.267,4

359.132,'7

47'7,163,1

·1,8

14,6

1.842,0

2.458,9

3.310,6

3.982,1

231,5

2.061,6

204.'722,7

271.808,5

355.822,1

473.181,0

4.
5.

6.

Variação de Estoques

Menos: lmportação de Mercadorias e·
Serviços

Despesa Interna. Bruta
8.

. 18.080,6

da~

Despesa Interna. Bruta e Importações

'1.

13.883,8

Menos: Renda Liquida Enviada ao
Exterior

Despesa Nacional Bruta

Fonte: Centro de Contas Nacionais -

DCS/ffiRE/FGV

16.678,8.

.:.... • ..!~......:Jol

QUADRO 8
BBASIL
INDúSTRIA- ESTIMATIVA DA RENDA INTERNA, SEGUNDO CLASSES DE INDúSTRIA
Cr$ 1.000

Ano

Indústria Extrativa
de Produtos 1.\linerais

Indústria de
Transformação

Serviços Industriais
de Utilidade Pública

Indústria de
Construção Civil

Total

1949

958

40.377

2.244

8.633

52.211

1970

1.383.265

39.408.104

3.433.491

9.879.2150

54.104.110

1971

1.626.581

51.591.777

4.681.222

12.765.425

70.665.005

1972

2.027.777

67.681.876

6.612.904

17.460.953

93.783.510

1973

2.427.549

91.598.960

8.446.388

24.801.003

127.273.900

Fonte: Centro e condtas Nacionais -

DCStmREJFGV

--------~-

·- -·~·

"-. . . _.,

-. -_:..--

QUADRO 9

BRASIL
ESTIMATIVA DA RENDA INTERNA, SEGUNDO RAMOS DE ATIVIDADE -

1949-1959-1970-1973

Cr$ 1.000

Ra.D1os de Atividade

1949

1959

1970

1971

1972

1973

AGRICULTURA

51.706

343.463

24.177.900

34.401.100

43.664.300

58.412.900

INDúSTRIA

52.2<11

510.226

54.104.110

70.665.005

93.783.510

127.273.900

SERVIÇOS

95.180

843.596

87.013.897

116.077.848

151.759.096

196.888.367

27.325

258.552

28.848.388

38.706.867

50.574.785

65.870.300

7.986

60.831

8.497.659

12.775.240

16.976.031

21.988.456

Transp. Comunlc.

14,.072

112.533

8.871.770

11.464.742

15.869.349

19.984.121

Governo

14.643

1315.550

15.182.275

20.076.400

25.506.080

33.314.523

Aluguéis

13.218

131.732

13.435.641

17.139.720

22.233.325

29.339.191

OUtros serviços

17.936

144.398

12.178.264

115.914.879

20.599.526

26.391.776

199.097

1.697.285

165.295.907

221.143.953

299.206.906

31!2. 575.167

Comércio
Inter. Financi.

'

TOTAL

Fonte: Centro de Contas Nacionais -

DCS/mRE;FGV

'..:: , • .:;od

..

-

QUADRO 10
ESTIMATIVA DA RENDA INTERNA, SEGUNDO RAMOS DE ATIVIDADE, POR REGIOES FISIOGRAFICAS- 1949

Cr$ 1.000

SERVIÇOS

Regiões

Agrieul-

Fisiográficas

tura

IntenDe-

Indústria

Total

diários
Finaneeiros

Comércio

Transportes e
Comuni-

Governo

Outros

R.enda

Serviços

Interna

Aluguéis

cações

1.000

411

1.925

645

123

359

414

88

296

3.336

Nordeste

11.265

3.804

12.399

4.454

'197

1.92'1'

1.979

891

2.351

27.468

Sudeste

32.752

30.350

66.980

17.903

5.911

9.429

10.068

11.203

12.466

130.08:!

Sul

13.382

5.447

12.258

3.965

1.069

1.807

1.933

916

2.568

31. !i87

1.995

246

1.269

358

86

201

249

120

255

3.510

Total

60.394

49.258

94.831
..

27.325

7.986

13.723

14.643

13.218

17.936

195:483

BRASIL

51.706

95.180

27.325

7.986

14.072

14.643

13.218

Norte

Centro-Oeste

52.211
--

Fonte: Centro Ie CGntas Nacionais -

--

DCS/ffiRE!FGV

.

--

-

I

-·-

-

-

-

-

17.936

199.097

~~--~~-----;~-----"'

__ --..;_,~~",-~·

"-•'--- L-,

--~-----.,·-",:,.-,~---->-é.,

... ·.~~-U-<"--'~·--'-'"'·'' ____,-,..,,

•-•'•>•••-•-'-"··'-"'•'•

""0''-..-

'.'--

·····-

•·

~.-

QUADRO 11

ESTIMATIVA DA RENDA INTERNA, SEGUNDO RAMOS DE ATIVIDADE, POR REGiõES FISIOGRAFICAS- 1959

CrS 1.000
SERVIÇOS
Regiões
Fisiográfioaa

Agricul-

tura.

Indústria.

Total

Comércio

Intermediários

Trans-

Finan-

portes e
Comuni-

ceiros

cações

Outzoos
Governo

Aluguéis
Serviços

Renda

Interna .

7.403

6.358

18.733

8.403

821

2.437

3.557

988

2.527

32.494

Nordeste

91.447

31.116

109.119

44.962

5.530

13.448

17.471

7.680

20.02!1

231.682

Sudeste

190.208

287.480

578.320

161.156

44.893

75.794

90.854

109.021

96.602

1.056.008

Sul

125.500

46.150

115.752

38.524

8.681

15.113

18.781

12.343

22.310

287.402

20.902

2.880

15.682

5.507

906

2.013

2.625·

1.700

2.931

39.464

Norte

Centro-Oeste

--

TOTAL

435-.400

373.984

837.~

258.552

60.831

108.805

133.288

131.732

144.398

1.647.050

BRASIL

343.463

510.226

&43.596

258.5&2

60.831

112.533

135.550

131.732

144.398

,1.697 .285

Fotrte: Centro le Contas Nacionais -

DCS/IDRE!FGV

'-~

!
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QUADBO 12
ESTIMATIVA DA RENDA INTERNA, SEGUNDO RAMOS DE ATIVIDADE, POR REGIOES FISIOGRAFICAS- 1970

Cr$ 1.000
SERVIÇOS
Regiões

Fisiográficas

Norte
Nordeste
Sudeste

Agricultura Indústria

Total

AI1J&lléis

Outros
Serviços

Renda
Interna

123.216

220.794

405.895

298.326

182.238

3.185.313

2.220.664 10.568.602

3.489.234

841.268

1.045.935

2.119.786

1.791.468

1.280.911

19.211.917

12.307.264 32.226.197 57.218.973 '18.363.529

6.080.925

6.000.909

9.492.830

8.821.997

8.458. 783 101.752.434

5.407.690

1.193.921

1.240.238

2.303.386

1.991.004

1. 753.125

27.661.280

850.246

258.329

363.894

857.924

532.746

503.207

5.899.895

30.745.100 39.954.296 87.011.443 28.848.388

8.497.659

8.871. 770

6.422.651

9.094.401

Centro-Oeste

2.207.498

BRASIL

Governo

737.689

Sul

TOTAL

Intenne- Transpordiários Fi- tese Vonanceiros muni~

1.968.158

713.286

503.869

Comércio

4.677.515 13.889.364
326.051

124.177.900 54.104.110

Fonte: Centro de Contas Nacionais -

3.366.346

187.013.8971'28.848.3~L8~497.~9

DCS/mRE!FGV

15.179.821 13.435.541 12.178.264 157.710.839

8.871.770 _15.18a.275-' 13.435.541 12.178.264 165.295.907

QUAOR~
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PhRII~:ElRDS tlAC~O-ECOI@1JCDS.

1949-1959-1970/1973

(Estimados a
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Pr~;os
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=
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{!,!:i1
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o .·~077
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{'.

0,1572

0,1630

0,1663
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0,12f.O

o, 1193

0,i1il
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g
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p

,4~~~7
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- 346QUADRO 14
P.ARAMETROS MACRO-IECONOMICOS - 1949-.1.959-1970/1973
(Estlma.dos a. Preços Correntes)
1949

1959

1970

1971

1972

1973

M

tPNB

+ Ml

-

1

0,0932

0,0751

O,D738

0,0800

0,0873

0,0924

X

rPNB

+ Ml

- 1

0,0846

0,0602

0,0618

0,0565

0,0646

0,0768

B

tPNB

+ Ml

- 1

0,0086

0.0149

0,0120

0,0235

0,0226

0,91~6

Fonte: Dados absolutos do IBRE/FGV
Fundação Getúlio Vargas
Entidades de caráter técnico-educativo, instituída em 20 de dezembro de 1944 como
pessoa jurídica de direito privado, viEando ao estudo dos problemas da organização
racional do trabalho, especialmente nos seus aspectos administrativo e social e à conformidade de seus métodos às condições do melo brasileiro.
SEDE: Praia do Botafogo, 190- Caixa Postal: 21.210- CEP 20.()00- Tel.: 26·5-1512Rio de Janeiro - GB.
Conselho Diretor
Presidente: Luiz Simões Lopes
Vice-PreEidente: Eugênio Gudin
· Membros: Alberto Sá Souza de Britto Pereira, Carlos Medeiros Silva, João Carlos
Vital, Jorge Oscar de Mello Flores, José Joaquim de Sá Freire Alvim e Rubens d'Almada
Horta Pôrto.
Con!elbo Curador
Presidente: Mauricio Nabuco
Vice-Presidente: Alberto Pires Amarante
Membros: Alzira Vargas do Amaral Peixoto, Antônio Garcia de Miranda Netto,
Antônio Ribeiro França Filho, Apolónio Jorge de Faria Salles, Ary Frederico Tôrres,
Asterio Dardeau Vieira, Carlos Alberto de Carvalho Pinto, Celso Timponi, Cezar Reis
de Cantanhede e Almeida, Francisco Montojos, Heitor Campello Duarte, Henrique
Domingos Ribeiro B·arbosa, Joaquim Bertino de Mlcraes Carvalho, José de Nazaré
Teixeira Dias, Mário Paulo de Brito, Moacyr venoso Cardoso de Oliveira, Paulo de
Tarso Leal, Rafael da Silva Xavier e Theodoro Arthou.
Direção Superior
Presidente - Luiz Simões Lopes
Superintendente Geral - Allm Pedro (licenciado>
Superintendente Geral, a.i. - Asterio Dardeau Vieira
Instituto Brasileiro de Economia
Comissão Diretora.
Presidente: Octávio Gouvêa de Bulhões
Membros: Angelo Jorge de Souza, Eugênio Gudin. Janes Angelo de Souza, Julian
Magall1ães Chacel e Mário Henrique Simonsen.
Assessor da. Direçáo: Jorge Kingston

-347Departamento de Ensino
Diretor da Escola de Pós-Gra.duiiA)áo em Economia: Carlos Geraldo Langon!
Departamento de· Estudos e Pesquisas
Diretor: JUlian Magalhães Chacel
Divisão. de Contabilidade Social
Diretor: Angelo Jorge de Souza
centro de Contas Nacionais - Ralph Miguel Zerkowsk!
Centro de Estudos Fiscais - Margaret Hanson Costa
Centro de Estudos Industriais - Eden Gonçalves de Oliveira
Divisão de Estatística e Econometria
Diretor: Janes Angelo de Souza
Centros de Estudos Agrícolas - Sylvio Wanick Ribeit:o
Centro de Estatística Económica - Roberto Maia de Camargo Abib
Centro de Processamento de Dados - Eugênio Decourt

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Benjamim Farah.
O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o MOBRAL
foi, sem dúvida alguma, nos últimos anos, o mais válido e eficaz instrumento
de valorização do homem brasileiro.
O analfa;betismo em larga escala, ninguém pode negar, frustra qualque1'
esforço ou tentativa, no sentido da criação de uma sociedade moderna e desenvolvida.
Consciente disso, o Brasil, que almeja ser - e será - uma das grandes
potências mundiais no limiar do novo século, não poderia se descurar - como
não se descurou - da erradicação desse terrível mal e, foi mais além, ao promover intensa campanha de educação continuada de adultos.
Tanto que, somente no programa de alfabetização funcional, que "se baseia
na vinculação do homem ao trabalho e, ligando o desenvolvimento daquele
que trabalha com o desenvolvimento geral da comunidade, e integra os interesses do indivíduo e da sociedade, deste modo contribuindo para a formação
de um homem construtor e ao mesmo tempo beneficiário do desenvolvimento",
somente neste programa, torno a repetir, foram alfabetizados mais de seis
milhões e meio de pessoas.
Foi tão significativo o êxito da esperiência brasileira de alfabetização de
adultos que, a Organização das Naçõe.s Unidas para Educação, Ciências e Cultura - UNESCO - considerou que o sistema que empregamos poderia ser aplicado em níveis internacionais para assistir a mais de 780 milhões de analfabetos em todo o mundo.
E terá sido multo maior esse êxito, Sr. Presidente, se considerarmos que
foi obtido com custos excepcionalmente baixos, graças, sobretudo, a ação sclidária de todo o nosso povo.
Hoje, podemos orgulhosamente enfatizar que a atuação do MOBRAL se faz
presente em todos os 3. 953 municípios d·o País; que o índice de analfabetismo
decresceu para 22%; e que, em 1980, será de apenas 5%, semelhante, portanto,
ao das nações mais adiantadas.
Uma vez plenamente consolidados os seus projetas e objetivos básicos, o
MOBRAL partiu para a gigantesca tarefa de complementação da alfabetização
e de ampliação da cultura, de forma a impedir que os enormes contingentes de
pessoas recém-alfabetizadas regrediss-em no seu aprendizado.
Para cumprir as metas desse novo programa, que segundo os seus idealizadores, "haviam de estar necessariamente J!gadas às mais diferentes formas de
expressão artísticas e cultural", assinou o MOBRAL convênios com o Instituto
Nacional do Livro, Museu da Imagem e do Som e Serviço Nacional de Teatro,
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O convênio com o INL, pretendendo preencher lacuna exiStente na publicação de livros no Brasil, visou popularizar a cultura, na medida em que reduzia
os custos da edição de inúmeras obras de escritores brasileiros.
As três fases desse Convênio, em plena execução, são as seguintes:
a) edição de obras já ex!.stentes, na íntegra, selec!onadas segundo as características da clientela a ser atingida;
b) publicação de obras, adaptadas pelos próprios autores, à linguagem do
homem do MOBRAL;
c) edição de obras novas, mediante concurso público.
Vale ressaltar, entretanto, Sr. Presidente, que o Programa de Ativida.des
Culturais do MOBRAL não é privilégio de seu3 alunos ou ex-alunos1• abrindo-se
inteiramente a quantos por ele se interessem e, destarte, se consutuindo em
mais um valioso instrumento, no sentido da efetiva democratização da cultura.
Realmente, tem razão a UNESCO, quando reconhece que o trabalho do
MOBRAL transcedeu às fronteiras do Brasil e se inscreve, com os seus problemas e soluções, no marco do esforço latino-americano e mundial em favor da
educação e do desenvolvimento.
E isso já está ocorrendo, Sr. Presidente, pois o MOBRAL iniciou programas
de cooperação técnica com o Paraguai, Bolívia e Jamaica.
Além do mais, numa evidente prova do interesse que despertam os métodos
de alfabetização em massa de adultos, utilizados pelo MOBRAL, temos recebido
a visita de inúmeros técnicos de outros países, ansiosos em conhecer a operacionalização desse sistema.
Quero, pois, ao ensejo do transcurso do 4. 0 aniversário do MOBRAL, parabenizar a atuação do Professor Arlindo Lopes Correa, seu atual Presidente e
continuador da meritória obra do Ministro Mário Henrique Simonsen, por tLido
o que tem sido feito em prol das camadas mais desassistidas de nosso povo e,
sobr-etudo, pela consagração internacional desse movimento, que faz com que
os outros povos nos olhem com mais respeito e admiração. (Multo bem! PalmaS.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Não há mais oradores inscritos,
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão.
Designo para a próxima a seguinte
ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 108, de 1974
(n.o 2.009-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que dispõe sobre o.s ex-integrantes da extinta Policia M!litar do antigo Território do Acre, e dá outras providências, tendo
PARECERES F.A!VORAVEIS, sob n. 0 s 424 e 425, de 1974, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças,
2

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 período
de trabalho diário dos operadores em eletricidade, e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n.os 132 e 133, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável, dependendo da votação do Requerimento n.0 211, de 1974, de adiamento da discussão.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas.)

I
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164.8 Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 24 de setembro de 1974
PRESIDiNCIA DO SR. PAULO TORRES
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Flávio Brito - José Esteves - Cattete Pinheiro - !Renato Franco
- Alexandre Costa - Clodomlr Milet - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Wilson Gonçalves
- Luis de Barros - Jessé Freire - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg- Paulo Torres - Benjamim Farah - Gustavo capanema José Augusto- Magalhães Pinto- Franco Montoro - Leoni Mendonça
- OSires Teixeira - Fernando Corrêa - Celso Ramos - Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA
Restituindo autógrafos d'e Projetos de Lei sancionados:
- N. 0 2881'74 (n. 0 457/74, na origem), de 23 do corrent·e, referente ao projeto
de Lei da Câmara n. 0 106, de 1974 (n.O 2.126-'B/74, na Casa de origem), que
fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento .
Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da Quarta Região e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n. 0 6.107, de 23 de setembro de 1974.)
- N.o 289/'74 (n.o 45/74, na origem), de 23 do corrente, referente ao Pro]!eto de
Lei da Câmara n.O 105, de 1974 (n. 0 2.073-B/74, na Casa de origem), que
fixa os valores de vencimentos e gratificações dos cargos e funções dos Grupos-Ativldades de Apolo Judiciário, Serviços Auxll1ares, Serviços de Transportes Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atividades de Nível Sup·erior,
outras Ativldades de Nível Médio e Direção e Assistência Intennediária, do
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
Quarta Região, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei
n.o 6.•108, de 23 de setembro de 1974.)·
_ N.o 290/'74 (n.o 459/74, na origem), de 23 do corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n.O 99, de 1974 (n. 0 2. 074-B/74, na Casa de origem), que
fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores, Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 8. !Região, e dá outras providências. (Projeto que se transf.ormou
na Lei n.o 6 .109, de 23 de setembro de 1974.)
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- N.0 291/74 (n. 0 46C/74, na origem), de 23 do corrente, referente ao Decreto
Legislativo n.o 64. de 1974, que aprova o texto do Decreto-Lei n. 0 1.336, de
18 de julho de 1974.
- N.0 292/74 (n. 0 461/74, na origem), de 23 do corrente, referente ao Decreto
Legislativo n.o 63, de 1974, que aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1.335, de
8 de julho de 1974.
De agradecimento de comunicação referente a escolha de nome indicado para
cargo cujo provimento depende de prévia autorizaçã.o do Senado Federal:
- N. 0 293174 (n.o 462/74, na origem), de 23 do corrente, referente a escolha do
Major-Brigadeiro Faber Cintra, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente do falecimento do Ministro Tenente-Brigadeiro Armando Perdigão.
PARECERES
PARECER
N.0 463, de 1974
Da ComiGsão de Redação, apresentando a. redação final da emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.0 77, de 1974 (n.0 1.938-C/74,
na Casa de origem.)
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
A Comissão apresenta a redação final da emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n. 0 77, de 1974 (n. 0 1.938-C/74, na Casa de origem), que dá
nova rectação ao art. 49 e seus parágrafos, e ao Item 7.0 do art. 55 da Lei n.O
6. 015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registras públicos e dá
outras providências.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
- Wilson Gonçalves, Relator - José Augusto - Cattet.e Pinheiro.
ANEXO AO iPARIECER
N.0 463, de 1974
Redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n. 0 77, de 1974 (n.0 1.938-C/74, na Casa de origem).
EMENDA N. 0 1

(qorresponde à Emenda n.0 1-CCJ)
Substitua-se o art. 2.0 do Projeto pelo seguinte:
"Art. 2. 0 - A presente lei entrará em vigor a 1.0 d·e julho de 1975."
PARECER
N. 0 464, de 1974
Da Comissão de iRedação, apre~entando a redação final do Projeto
de Lei do Senado n.0 35, de 1973.
Relator: Sr. Cattcte Pinheiro
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n. 0 35,
de 1973, que altera a redação do art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho
<CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n. 0 5.452, de 1.0 de maio de 1943, acrescentando outras hipóteses em que o empregado poderá deixar de comparecer ao
serviço sem pr.ej uizo do salário.
Sala das Comissões, 24 de ~etembro de 1974. - Cal'los Lindenberg, Presidente
- Cnttete Pinheiro, Relator - Wilson Gonçalves - Lourival Baptista.
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Redação final do Projeto de Lei Cio Senado n.0 35, de 1973, que dá
nova redação ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (OLT),
aprovada pelo Decreto-lei n.0 5.452, de I.o de maio de 1943.
O ·congresso Nacional decreta:
O art. 473 da Oomolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n.O 5.452, ce 1.0 de maio de 1.943, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 473 - O empregado pod,erá deixar d·e comparecer ao serviço, sem
prejuízo do salário:

Art. 1.0

I - por um dia, em caso d'e nascimento de filho, no decorrer da primeira

semana;
II - por um dia, em cada 12 (doze) meses de tra·baiho, em caso de
doação voluntária de sangu·e, -c:evidam·ente comprovada;

m - por um dia, para exames médicos, no LNPS, no caso de doença
devidamente comprovada;
até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de f·alecimento do cônjuge
asc·endente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada. em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, viva sob sua dependência económica.;
V - até 2 (dois) cllas, consecutivos ou não, em ca·so de moléstia ou acid-ente grave de fUho, cônjuge, pai ou mãe, devidamente comprovados;

IiV -

VI - até 2 (dois) dias, consecutivos ou não, para o fim de se alistar
eleitor, nos termos da !e! respectiva;
Vli -

até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;

vnr -

no período em que tiver de cumprir as exigências do Serviço
Militar referidas na letra c do art. 65 d:a Lei n. 0 4.375, de 17 de agost.o
de 1964 (Lei do Serviço Militar);
IX - até 15 (quinze) dias, quando incapacitado para o trabalho por
moléstia que lhe dê direito a percepção do "auxílio-doença" pelo INPS."

Art. 2.0

-

Esta lei entra. em vigor na data de Slla publicação.

Art. 3.0

-

Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER N.0 465, DE 1974

Da Comissão de Redaçã.o, apresentando a. redação do vencido, para
o seg'UJIIilo turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n.0 89, de 1973.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta a redação do vencido, para o segundo turno regimental,
do Projeto de Lei do Senado n. 0 89, d.e 1973, que altera e acrescenta dispositivos
ao Decreto-Lei n.o 3. 689, de 3 d·e outubro de 1941 - Código do Processo Penal.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1974. - Carlos Lindlmberg, Presidente
- Cattete Plnheiro, Relator - Wilson Gonçalves - Lourival Baptista.
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Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto
de Lei do Senado n.0 89, de 1973.
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei n. 0 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código do Processo Penal.
O COngresso Nacional decreta:

Art. 1.0 - Os arts. 87 e 221, ca.put, do Decreto-Lei n.0 3. 689, de 3 de outubro
de 1·941- Código do Proc·esso Penal- passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 87 - Compete, originariamente, aos Tribunais de Justiça, o processo e julgamento:
l: - dos G<lvernad·ores ou Interventores dos Estados, Distrito Federal e
Territórios e seus respectivos Secretários;

II - dos Juízes de grau de jurisdição inferior e órgãos ·dO Ministério
Público;

III - dos oficiais-generais e oficiais superiores, nos crimes comuns."
"Art. 221 - O Presidente e o Vice-Pres!dente da República, os Senadores
e Deputados Federais, os Ministros de Estado, os Governadores dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, os secretários de Estado,
.os Prefeitos dos Municípios, os Deputados às .11.-ssembléias Legislativas Estaduais, <JS membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes do Tribunal
de contas da União, dos Estad.os, do Distrito Federal, bem como os do
Tribunal Marítimo e os of!ciais-gener·ais e oficiais superiores das Forças
Armadas serão inquiridos em local, dia e h<Jra previamente a.justados
entre eles e o jUiz."
Art. 2.0 - Esta lei entra em \igor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em conta-árlo.
PARECER N.0 466, DE 1974
Da. Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 16, de 1974 (n.o 154/74, na Câmara dos Deputados).
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo

n.o 16., de 1974 (n.0 154/74, na Câmara dos Deputados), que aprova declsão

ào Presidente da República, de 10 de abril de 1974, ql4·e ordenou a execução do
ato que concedeu promoção post mortem ao ex-sargent-o Benedicto Theodoro ela
Silva, do Ministério da Marinha.
-

Sala das Comissões, 24 de setembro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
Cattete Pinheiro, Relator - Wilson Gnnçalves - Lourival Baptista..
AmJXO AO

PM~1ECER

N,o 466, DE 11974

Redação final do Pro·jeto ·rl!e [)ecreto Legislativo n.o 16, de 1974
(n.o 154/74, na Câmara dos Deputados).
Faço sabe~ que o Congresso aprovou, nos termos d<O art. 72, § 7.0, da Constituição, e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguint-e
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, DE 1974

Aprova decisão do Presidente da Repú,blica, de 10 1de abril de 1974,
que ordenou a execução do ato que concedeu promoção "post mortem"
ao ex-sargento BenedictO Theodoro ida rsnva, do Ministério da Marinha.
O Congresso Nac:onal decreta:
Art. 1.0 - É aprovada a d·ecisão do Presidente da República, de lO d.e abril
de .1974, que ordenou a execução do ato que concedeu promoção· "post mortem"
ao. ·ex~sargento Benedicto Theodoro da Silva, do Ministério da Marinha.
'

'•

Art. 2.0 - Este decreto 1eglslat.!vo entra em vigor na data de sua publicação,
revogad.as as disposições em contrário..
.
. .
.
. '
.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente l!do yat à publicação.
SObre a.mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1.0 -Secretário,
São l!das as seguintes
COMUNICAÇõES
Em 23 .de setembro- de 1974

· Sel'Íll·Jr Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do Pais
a partir de 28-9-74, a fim de, no desempenho de missão com que me distinguiu o
Senaco, poarticipar. à a .61 a Conferência Interparlamentar do Grupo Brasileiro
da União Interpltr'amentar, a realizar-se em Tóquio, no próximo mês de outubro.
Atenciosas Saudações. -

Saldanha

~.

Em 23 ·de setembro de 1974.

Senh()r Presidente:
'I\enho a ho::Jra de comunicar a Vossa Excelência ·que me ausentarei do
País. a partir do dia 29 do corrente, a fim de, no desempenho de missão com
que me distinguiu o Senado, participar da 6l.a..conferência Inter:parlamentar
do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, a. realizar-se em .Tóquio, no
próximo mês de outubro.
·
Atenciosa~

saudações. -·Heitor Dias.

O expediente lido. vai à publicação.
.
0
Sobre a mesa,. requerimento que vai ser lido pelo sr. 1. -Secretãrio.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) '

É

lido o seguinte:

'

'

....

...

REQUERIMENTO
N.0 212, DE 1974
· ·· Nos te-!·mos do art. 234 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos
Anais do Senado do pronunciamento do Chanceler :Azeredo da Silveira quando
d111 abertura do Deba:te Geral da XXIX .Assembléia Gera.! da Organização daa
Nações Unidas.
· ·
Sa.la das Ee.:sões, 24 de setembro de 1974. ~ VirgUlo Távora.
Q SR. PRESIDENTE (Paulo Torre:;) ,_;·De aco-rdo com o art. 234, § I. o, do
Regimento Interno, o requerimento será submetido·· ao exame da Comissão
Diretora.
·
Sobre a mesa, projeto que será l!do peló Sr.i. 0 -Secret!Í.rlo.
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lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO
,N.o 34, de 1974

Dispõe sobre a extinção da Reprcsentac]iio do Senado Federal na
Guanabara.
O Sllnado Fed-eral resolve:
.. jrt, 1.~ - A Representação do Senado Federal na Guanabara, . a que se
ref.ere a Resolução n.0 58, de 19.72. se-rá extinta na forma e condições estabelecid~ pela presente Resolução.
· J'ará.grafo único ..:.... A· extincÍão referida neste artigo completar-se-á, em
carãter total e definitivo, no curso do prazo de 90 (noventa) dias, contados
~a yigência desta.Resolução. .
jrt, 2.0 · ~ No· prazo fixado no artigo anterior, os servidores lotados ou a
Sõrviço na Representação do Senado Federal na Guanabara, serão removidos
para l:lrasí'ia e distribuídos, de acordo com a natureza dos respectivos cargos,
fullçôes ou empregos, p·elos vários órgãos da estrutura administrativa do Senado
Federal.
J'a.rá.grafo único - Na execução do disposto neste artigo, fará jus: o funcionário, à ajuda de custo garantida pelo art. 381 da· Resolução n. 0 58, de 1972;
o setv!dor contratado, às despesas resultantes da transferência.
• ·-"~ 3. 0 - às ben.S móveis da Representação serão, de acordo eom a sua
utilidade para o serviço, encaminhados à sede do Senado Federal. em Brasilla.
ou, I!l-ediante .Prévio inventário, objeto de doação a instituições filantrópicas, a
critério da ComiEsão Diretora do Senado Federal.
·
·
·
0
J\11. 4. - A Comissão Diretora: do• Senado Federal; observado o prazo do
art.. 1.0 , ado tará lllS. providências necessárias à execução desta Resolução, inclusive no qu.e tange à devolução, ao órgão próprio da União, da parte do prédio
fecleral ocupado pela Representação do senado Federal na Guanabara.
.t\rt. 5.0 ..,... Após a extinção da Representação do Senado Federal na Guanabara, será mantida, na Cidade do Rio de Janeiro, para atendimento a Senadares e funcionários em serviço, Unidade de Transporte, subordinada à Diretor!a Geral, em Brasília,. e sob a responsabi11dade direta de Encarregado, designado na torma da Reso'ução n.0 58, de 1972.
Parágrafo único - O Encarregado da Unidade de Transporte perceberá
gratificação mensal do simbolo FG-1.
· ·Ati. ·s.o ·- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação .
.t\tt. 7.0 - Revogam-se as disposições em contrário e, ·especialmente,· as· relativas à Repres,entação do Senado Federal na Guanabara, constantes das Resoluções Xl,oB 58, de 1972, e 67, de 1972 .

. Justificação
Coi!l a mudalllça da Capital Federal para Brasilla, em 1960, as Casas do
l'Oder J.,eglslativo tomaram as indispensáveis providências no sentido de atender
ao .imperativo . da transferência, com. urgência requerida, .na oportunidade, pelo
:intere~~e nacional. Assim é que, já a 21 de abrU daquele· ano, instalava-.se.
solenemente, o c-ongresso Nacional, em sua nova. sede, na Capital da República.
:a:av!a, no ·entanto, em razão de numerosos fatores existentes à época, abso~uta
necessidade de manter-se; no Estado da Guanabara, órgão administrativo vinculado à .estrutura central de. Brasília, com .a ut1!1zação de pequeno grupo de
servidorez,. ·~bsoluA;amente limitado aos naturais. reclamos . dessa organização
setorial, no ambito de interesse do Senado Federal. Foi assim que, em atendbnellto aos objetivos era mudança, aprovou-se a Resolução n.o 9, de 1960, que
estabelecia condições para o· exercicio dos funcionários . do Senado Federal em

- '355Brasllia; e, logo a seguir, a de n.0 10, de 1960, que dispôs sobre a destinação
do Palácio, Monro.e, após a transferêncl\1- do Senado Federal para Brasilla,
criando, no me.smo Instrumento, o Serviço de Informações, Pesquisas e Audiências, com sede no Rio de Janeiro. Previa-se; então, a permanência do ·Palácio
Monroe, sob administração do Senado Fede·ral, pelo prazo de dois anos, contados
do dia de realização da p\11melra sessão .'eglslativa (art. 1.0 da Resolução
·n:o '10/60). A 'politica de desocupação do Palácio Monróe, .porém, velo a sofrer
óbice, com a cessão do mesmo para instalação e funcionamento da Assembléia
Constituinte e, depois, da Assembléia Legislativa do Estado da Guanabara,
,ficando reservado ao .Senado Federal apenas o andar térreo do referido Palácio
<Resolução n. 0 44, de.1960l ... Em 1961, a Resolução n.0 3 punha.em dlsponib1lldade
os serv~dores do. Sen9:do Federal, em exe~icio no Palácio Monroe, e derrogava
a Resolução n. 0 10, de 1960, Revogando a Resolução n.0 44,'·de 1960/a de·.n.0 18,
de 1961, cedia ao Estado-Maior das Forças Armadas (mdiF'Al, a titulo precário,
a posse dos 2. 0 , 3.0 e 4.0 pavimentos do Palácio Monroe, reservando, ainda, ao
Senado Flederal, as dependências do pavimento térreo e as de uma das garagens
existentes. A Resolução n.0 23, de 1961, criava, !ogo a seguir, um Quadro Anexo
.ao do Pessoal da Secretaria do Senado Federal, revogando a Resolução n.0 3,
de 19.61. Por fim, a. Resolução n.0 58, de. 1972, dava estrutura mais definida
-ao. Quadro
Anexo,
criando
.a Representação
do Senado
Federal na. Guanabara.
.
'
.
..
.
.
•·
'
Decorridos quase três lustros da instalação da nova caplta:l,· os· problemas,
dominantes àquela .época, já não são os mesmos,. seja na quantidade, senão
em qualidade. e" extensão. A _lntervlvêncla com os demais :órgãos públicos ·fator primacial a justificar a existência de . . Representação na Guanabara 0pera-se, hoje, em termos de absoluta normalidade, em Brasi~a. à vista da
efetlva transf·erêncla d_os mesmos para a· ~apltal Federal.
· ·
· A relação custo/benefício, pois, recomenda a e'l·minação do ônus que, nos
dias atuais, repres·enta a conservação de uma .estrutura administrativa com~
plexa. no Estado da. Guanabara.
. .
·.
'
'
, · Noa realidade, o ·que se toma, ainda. agora, impl"esclndível n.a Guanabara, é
apenas . a .permanência. de wna simples unidade de'. transportes, limitada ao
atendimento de Senadores e funcionários •em objeto de serviço especial e transitório.
o presen'te pr~jeto, Msim, ao . disciplinar processo de extllição da Repre~
sentação do Senado Fede11al na Guanab~a. coloca a matéria em condições objetlvas, regulando a :relotação e 't~etrlbulção d~ servidores estatutá.rlos ou contratados; fixando prazo paa-a a. efetivação da medida.; ct,ando solução··radonal. ao
problema da distribuição dos bens móv,els; .e ma:ntendo, na Cidade do Rio de
Janeiro, uma unidade de transporte, com objetlvos especificamente ~cados.
Estas, as razões fundamentais que justificam a prés:~n~ i!licla:tlva .~a COmissão Dlretora do Senado Fede,ral, tomada como oorolárlo a pohtlca. governamental
de definitiva e Integral transferência.dos órgãos· federais para.Brasília.
Sala de R·eunlões, em 9 de setembro de 1974. -Paulo Torres -Adalberto
Sena...., Ruy. Santos, com restrições quanto ao rurt. 5.0 , nos te·rmos do meu voto Illa
Comissão
Dlretora - Augusto
Mesquita.
- Ruy. Carneiro.
'
. ' Franco - ·Geraldo
.
.
~

-

o
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Subreção I
Da. Ajuda. de Custo
. Art. 381 - Será concedida ·ajud,a -de custo; at~bitradla. pela Oomissã;o Direto'11a.,
ao servidor que, a serviço· 'do Senado Federal, desempenhar comissão fora da
sede ou no estrangeiro.
·
· ·
I

. i

-356Art. 382 - O s·ervidor restituirá a ajuda de custo:
I - quarndo não se transportar poM'a o lugar onde deva exercer a comissão;
· II - ,quando, ant.es de concluida a incumbência, regressar, pedir exoneração
ou abandonar o serviço.
, .
0
§ 1. - A Testltuição é de eX'C1usiva responsabllldade pessoal e poderá ser
feita, pa.rce~adamente, a critério da (}{)missão DLIIetora .
. § 2.0 -·Não havell'á obrigação de· restituir
I - qualido o regres;So do servidoir for de.tenninado "ex officio" ou por doença,
cJmprovada em lnspeção médica., que recomende esse procedimento:
II - havendo exone·ração, a pe·dido, após 90 dias d·e exercíckl no !uga·r onde
o servklor. exerça a. comissão .
• • • o ••••••••••••••••• o ••••••• o •••

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

o •••••••••••••••••• o •• o •

R<ESOLUÇAO
.N.O 67, DE 1972
Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal.
0
Art; 1. - O Regulamentl> Administrativo do Senado Federal, ap•mvado pela
Resolução n. 0 58, de 1972, passa. a. vigorar com as seguintes altel'l!l.Çóed:
I - ressalv·adas as estruturas admlnistTativas do Oentro de Processamento
de Dados e do Centro Gráfico, pa.ssam a. den~>mlna.r-se "Secreba.r!Ja" ·e "Subsecre·
taria." os a tua.is "Departamento" e ''Divisão".
· II - o provimentO dos CBll'&'OS, em comissão, de Diretor da Secretaria cie
Divulgação e de Relações Públicas, de· Diretor das Subsecreta.rLas que a integram,
e de Assistente de Divulgação, da iRepresentaçi11> do Sena·dl> Federal na Guanabara, será feito na forma do disposto no art.. 2,S5, inciso I;
III - enquanto nã.o forem cdw:tos os cargos refendas no inci:so 'anterior, a
cl4'eção dos respectivos órgãos e da Chefia do Serviço de Divulgação, da Representação do Senado Federal na Guanabara, poderá ser atrtbuida a encarregado,
designado na forma. de escolha. prevLsta no art. 285, inclso X;
IV - o parágrato único do art. 10'5 e o ar.t. 108 passam a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 105, - ................................................ ; ......... ·
Parágrafo único - São órgãos da Subsecr.etaria de Serviços Especiais:
I - Seção de Admlni:stração;
I I - Se9ão de Obras; .
III- Seção de Insbalàções Prediais;
IV -. Seção de Instalações Industriais;
V - Seção de Manutenção de Bens Móveis e Imóvel>."
"Art. 108 -As Seções de Instalações ;p,I~edhls e de Instalações Industriais
· compete, nos respectivos setores de atividades, manter em perfeito esta~
do de funcionamento as instalações e :a.p31relhos eléia'icos do Senado Federal, controlar e manter o fornecimento· de força e luz, ·e ·executar outras
tarefas cOO'relatas."
V - a expressão "92 Chefe de Seção FIG-2" o::cmstante do inciso II do Anexo
II, passa a ter a seguinte redação:
"93 Chefe de Seção FG-2."
Art. 2.0 - A DLve.toria do Pesooal republica.rá o re·gulament•o Adminhtrait.\vo
do Senad·o F1ederal a fim de compatibilizá-lo com o disposto nesta Resolução.
Art. 3.0 - Esta resolução entra em vigor na data de S•Ua publicação, revogadas as dlsp.osições em contrário.
(A Comissão de Constituição e Just!ça.)

- 'J57O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Nos teJ.'lllos do § 1.o do ail't. 445· do
P..egimento Interno, o projeto que acaba de ser 11do •e que •em seu art. to aJ.tera o
Reg'lllamento. Administm.tivo do Senado Federal, parte integrante do refeirldo
Regimento, a:pó.s publicado ;e distribuído em avulsos, nca.rá s:obre. a me.>1a., pelo
pra:o d•e três Se3Sões OrdináT'llas, pail'a recebime-nto de emendas.
·
· · ··
Sobre a mesa, requeil'!mento que vai ser !Ido pelo Sr. 1.o-Secretár!o.
lll !!do e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 213, DE 1974 · .
Ex.mo E:•r. Presidente do Senado Federal:
Faleceu, em Belo Horizonte, no dia 13 ·deste mês, o Vic·e~G•ove:m·!l.dDI!' 'dó Estado. CeJso Porfír!o de Atraujo Machado.
Achava-se ele no e~ercíc!ó desse caTgo par.a. o qual foi elelit·l ·em 1970, •e elia
uma das figuras ma.ts eminentes da vida públ!ca de M!na.s Gerais, tendo eXIercloo,
ent~e muitos outros cM'gos :polítleos e ·!lidministra.tivos, o mandato de deputado
feder11l, pOil' •seu Estado. Nessa qu!lllldade, foi membro da. Oonstltu!nte de 1933,
1934 e da de 1946, tendo a:ssim sido sign!Ltár!o das Constituições de· 1004 e de 1946.
Requerem:.:; a IMe["(}áo, na ·ata dos noss<J·s trabalhos, de um vot.o de pes3T
pelo seu falecimento. e que sejam apresentadas as sentidas condolências do
Senado Federal não ,somente à sUia família, corno ao Estado de Minas Gerais, na
pessoa do CIDvem-t&>r !Rondon Pacheco, e à Aliança Renovadma Nacional
(ARENA), nas pess~~ dos PtlesLden:tes do seu Diretór!o Nacional •e do Diretór!o
Regi·onal de MLnas Gerais.
.
:
'
Sala das ~~es, 24 de setembro de 1974. - Gustavo Capa.nema - José
·
•
·
· ·.· .
Augusto - Jltfa.ga.lhães Pinto.
·O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -A' Mesa se associa às homearagens e
· ··
fará cumprir a dellberação da Casa.
Sobre a .mesa, :-equerlmento que V·ai ser lido pelo Sr. 1.0-SecretáTio. ·
lll lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 214, DE 1974
Requer-emos Uil'gênc!a, nos termos do .ail't. 374, 1alinea b, d·:> Regimento, pa.ra o
Projeto de Lei do Senado n.o 1{)4, d·e 1974, ·de ·auto,rra d:> S!'. Senador Cattete
Pinheiro, que dispõe sobre a composição do c-onselho NacL:>nal de Desportos.
Sala das Sessões, em 24 de ,s.etembro de 1974. - Petrônio PorteUa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O requerimento que aca,ba de ser lido
~e.rá vo.tad·o apé.s a Ordem do Dila, de aco·rdo c:>m ·O llil"t. 378, n, do :Riegim~nto
Interno.
·
·
Concedo pala.Vl'a ao nobre S·enador CJ.octomir Milet, p:>•r cessã.o do ilustre
Senador António Fernandes.
O SR. CLODOMIR MILET - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao 'Ch~~!l!t', o•nte.II1-1
a este Plenário, um Colega me perguntou se o Govern~rdor do Maranhao era. mes•
mo um attlab!l!ário e me informava que o Senado acab':l.ra de ouvLr um dl!sc'iwro
violento do Senador Alexandre Costa, den'llllclàndo viO!êncLas e ·desmandos do
Chefe do Executivo m!l!t'a.nhelllse. Logo soube que o discurso quase se limitara à
leitura de uma entr.evista que o Senador conc,edera à imprensa de São Luís, com
.referência ainda a alguns fatos no~os que mais comprometeriam o governo do
Dr. P.edro Neiva de Santana.
Prccur·ei tomar conhecimento, p•or inteiro, do discurso do Senador Alexandre
Costa ·C aqui me •encontro pa;ra dizer algumas palaVIDa.s - que mais não será
preciso diante ·~a frllig1lldade do ataque - em. defesa do G:>v-ernador que Ntá no
fim do mandato ·e que, até ontem, 'eTa •endeusado por esses mesmos que o ,acusam,

a

- 358:hoje, de crimes tão grav.es·que v!r!a cometendo, desabusadamente, nos seus qu:atro
anos de govern.o.
· O Sr." Alexandre Costa - V. Ex.o. vai-me perin!t!r um a:p;J.rte? v. Ex.o. me
t:ttou nominalmente.
· :
·
.
'.
.
O SR. CLO~OMIR MILET - Sr. ~.sidente, nãQ concedo 1apatties,. PC'l}o a
v. Ex.o. me·glaràn.ta a palavra.
· • ·
O Sr. Alexandre Costa - V. Ex."' está com medo de ouvir a verdade.
O SR. CLODOMIR MILET- Sr. Pr·esidenbe, peço que me gaxanta a palavra,
porque não vou conceder 'clJI)a.rrtJe.
.
·
- O Sr. Presidente faz soar a campainha. ·
O Sr. Alexandre Costa - M~ antes de ser garantida a palavra a V. Ex.o.,
digo que, fim Ide governo, nã,l), Nunca participe! do mesmo·; V. Ex.o., sim, f.oi quem
falou do Gov·.erno, quem insultou o Governq e hoje se ·ap'l'ov.eita do Gov.ern·o. Dême o aparte pa!la que ·eu possa mostrar quem é V. Ex." e quem é o Governador
dó. .. Maranhão; .
·
.
· O SR. CLODOMIR MILET- Sr. Pl'esidente, todos aqueloes que me quiserem
oontestar têm d!l'eito de. f,azê-h, .O tempo todO, na !SUa hora...
·
O Sr. Alexandre Costa ,..... Mas V. Ex.a. ·acha-se com o dl.reito de cita,r-me e não
m:e permite aparteá-lo. .
O SR. CLo~OMIR MILET .- Sr. I'll'esidente•, peço que me gar.ant1a a palavra.
O Sr. Presidente ,faz soar campainha.
.
O Sr. Alexandre Costa - V. Ex." terá garantida a ·palavra até ~ hora em
que me respeitar e não citar o meu: nome . .V, Ex."'· tem medo de me conceder o
aparte, para que eu possa dizer a v·erdade.
·
.
.
O SR. CLODOMIR 1\IILET -Sr. Presidente, ·peço que V. Ex."' me diga s·e o
Regimenro não me .g~ttante a palavra ...
O Sr. Alexandre Costa - '11endo sido. c!ta:do nominalmente, ·peço a V..Ex."',
Sr. Pre~l:dente, que me conceda a palavra, Jogo após o discurso. do Senador Clodoml.r !M!let.
·· ·
·
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - AJpós o nobre Senador Clodom!r Milet
concluir sua oração, dare! a palavr~ a V. Ex."', para exp'icaçã,o pessoal.
O SR. CLODOMIR 1\IILET- Realmente houve a· entrevista do sr. Alexandre
Costa; publicada. em São Luís, no jornal do Presidente· do Dlr·st6rio· Regional da
AIRJENA, o &ln!licl:or José Sarney. no di·n. em que se reuni.u a Conrenção do P~
tido para escolha dos candidatos ao Senado, à Câmara Federal. e à Assembléia
Legislativa.
O Governador estava ausenté~ Chegou dois di~ d'epois e teve uma recepção,
como, talvez, nunca tivera, até ali, durante o s·eu: g·overno, e enquanto contara
com a. solidariedade, dita total e Irreversível, dos dois ilustres 5-enador·es do·
meu Estado.
O aeroporto S·e enchera: - eram os seus ami~os qu·e lhe Iam levar o· seu
BibraÇo e ~he testemunhar o seu apreço diante da insólita ag·ressão que acatara
de sofrer. ·
·
·
·
..: · ·
· ·

a

iNa ocasião, f·9lando aos jornais. com aquela: sobriedade e aquele aprumo que
rodo o MaranhÍÍIO bem conhece, o Dr. Pedro Neiva Santana limitou-se a dizer:
."Fu:i a BrasUia tratar de pr<Íblema,s do Eota:do. Lá tudo tranqü!lo, tudo
correu bem. &qui, ao qu;e parece as cois·as andaram ·se agitando. Mas,
isso são cois·as naturais. A proporção que meu mandà:to se aproxima do
fim, os ataques ao· meu gover.no e os ata:ques à minha pessoa vão-se
multiplicando. Eu re-sponderei aos ataques ao meu governo com dados
e al·garismos. Os atfllques pessoais não são do meu estilo de vida pública.
Meu passado, minha compostura, o respeito qual . devo. a mim mesmo,

r
I
I
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pesso·ais. Era só o que tinha a dizer. Muito o•brigado. ao povo·
do Maramhão."
.
.
. , . ..
.
O Deputado Ivar Saldanha leria, então, da Tribuna da A.ssembléia Legisla-·:
tlva, a resposta à entrevista insultuosa, e o .Gabinete do Govem~dor pub'icava-,
nos j•omais da. cidade. uma nota, repo·ndo as coisas nos seus devidos lugares,
nota e d~scurso que lerei para que o Senado sa:tba que aqui não foram ditas no:vidadoes e. que as acusações feitas já tiveram, no meu Estado," aresposta mere·
·
..
···
...
cida.
Antes, porém. quero ref.erir-m•e a a·lguns pon·tos do discurso acusatório· que'
bem definem a persóna;lida-d·e do hoje adversário ·do Dr. Pedro Neiva de sanat~ques

t~

r

'

O primeiro é a referência a pressões sobre prefeitos e ·"chefes eleitorais"
que estariam sendo exercidas pelos coletores que estariam percorrendo. o interior em companhia. de pollciais e do fi'iho do Governador.
O Secretário de Segur~mça do Estado é o Coronel AucHz!o Seabra, ex~OD
mandante do 24.0 B/C, pessoa- sobre quem o Senador Alexandre costa lança,
!nd1retamente, ,a acusação .ele qua .estaria permitindo que policiais· e.stivessem
acol!tando os coiet-ores para fa::-er a-s tais pressões co·ntra determinados cmdidatos da ARm.lNA.
·
·
Nã-o acredito que o Pre~!dente' da AIRfElNA no Maranhão, o·-senador José'
Sarney, esteja d•3 acordo com os conceitos emitidos pelo seu colega e que atingem, por via indireta., a figura: respeitável 'Cio ilustre ofi·cial do Exército, res-.
ponsável, hoje, pela Pasta da Segu·rança do Estado.
Outro ·ponto foca.l!zado na oraçã,o de ·ontem: o Governador estaria distri-.
buindo títulos ·e terras públicas, às vésperas da:> eleições, em picadinho, fa.. . .
'·· · ·.
zendo p·olít!ca à custa do patrimônio do Estado.:.
Ora, a distribuição dos títu'os a que se ref·ere o Sr. Ale:;;andre C<Jsta já
vem diQ governo a·nterior, e ninguém se lem·bl'lou de acusaT o Sr. José Sarney
de que estaria, com aquela prática:, usando o patrlmôn!o público em proveito
·
político.
Ao contrário diSso, o Sr. Governador sus'J)endeu, há po·ucos dias, uma dis..:
tr~buição desses titu!os a prooprletárlos de terra, anunciada para a .cidade .. d:e
Pinheiro, paTa evitar que, em tomo do fato, se fizesse e~lora-ção ·política; .~á
mais de dois meses se dera a última distribuiçã.o desses títulos, em Liv.ramento;.
Município de Coroatá, com a presença d•o Sr. Minis•tro da ~grlcultura e do
Presidente do liNIORA.
Quanto aos maiores f.ornecedore:S do. Estado que estaiiam- send~ carregados·
pelo Sr. oov·ernad·or, "d·ebalxo d.o seu manto", como candidatos, não sei e aoposto
que, no Maranhão ninguém sa:be quais são esses afortui!ado.s candidatos.
O Sr. Alexandre Costa - Direi a V. Ex.a logo após.
. O SR. OLODOMIR MILET - Acusações vagas, dessa· ordem, nem .m~recem
atençã,o ou resposta.
· ··
· ·•
Sobre a acwaçã,o da que o Governador teria c<Jniet!do a "maior traição
politica jamais vista no ~tado, cont.ra o seu benfeitor que o a-rrancou,do mais
negro os-tracismo", o Sr. José Sarney, .seria bom que a acusaçãoa· .partisse da
suposta vítima, para que o acusado pudesse melhor coefend·er-.Se.
Não creio, porém, que o Sr, José sarrieY' endosse. as pal~vras' do ~eu correligionário. e am!~, mesmo .pol'IQue ninguém, no Estado, admitiria, que o e';'Governador aceitasse qu.e alguém pudesse llquidá-'o ou bani-lo ·da vida pulblica maran!hense, ·a ele que, há pouco tempo, se jactava de tel." 80 a 90% do
eleitorado do !Ma-ranhão,
·
Mais uma acusaçã,o tola e desca.bida, portanto.
Volta-se o Senador AJexandre Costa .contra o .Prefeito e o Secretário de
Fazenda, convindo logo retliflcar, quanto a este, que não está ·exercendo a Se-
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desde a saida do seu Titular o Dr. Alml.r Marques FUho.
Um seria cunhado e o outro filho do Governador. AmbOs, porém, foram auxiliares destacados da administração anterior, sendo que.o Dr. Haroldo Tavares,
Prefeito da: Ca.p!tal, era o candidato do peito do Sr. José Sarney a gOvernador.
. Ati hâ pouco tempo, ao que eu saiba, os dois gozavam do 'maior apreço
por parte do Senador que, hoje, os acusa, e ambos, quando vinham a Brasil!a,
eram visitas certas e bem recebida:s no Gabinete do Senador Alexandre costa,
no Senado.
Que teria havido para que a amizade se transforma.3se;· assim, em ódio? .
Houve uma acusação contra o Gove.rnador: o.s d!n·hell'los do Estado esta:rlam
sendo esbanjados. Um "Boelng" teria sido fretado para ·e~·ar artistas para fazer
serenatas no Ma:ranihão.
.
· ·
.
·
Estou autorizado a declarM que a acusação é falsa. Não houve fretamen1i0
de . "Boe!ng".
Apenas algumas pessoas convidadas estiveram ·em São Luis. pa:ra parti~
clpar das festas dtJ Projeto Mirante, uma realização do Prefeito Haroldo Ta-.
va.res, visando à recupe-ração do acervo pa:trimonlal do Esta.do. Entre .o.s visitantes ilustres que estiveram naquela oeasião, no meu Estado, a convite do
seu Governo, co,nta-se o notável paisagista Burle Maxx.
E o empenho do Prefeito Haroldo Tava.r.e.o em procurar sa:lva.r e restaurar
o que o Maranhão tem de trllldiclona.l,. não vem de hoje,. mas dos tempos em
que era estimulado pelo Sr. José sarney, que, acredito, também, neste caso,
não pode esta.r solidário com o seu Oolega de representação. Os tempos, porém,
.são outros e o Governado·r não é o Sr. José Sarney, ma:s o Dr. Pedro Neiva.
Mas não vale a pena continuar:
Como cHssemo.s. o discurso quase :não· traz novidades .
. :As principais acusações da entrevista, j!da a·qui ontem são pulverizadas
na nota: do Ga.b!nete do Gov•ernad·or que vou ler, acrescentando, de logo, que,
em. discurso que pronunciou no Senado, em 1971, o Sena.dor Alexandre Costa
fez os maiores elogios a.o Governador P·edro Neiva, que desenvolvia, então, um
largo. programa de construção das chamadas estra.das viclna:ls, es.sas mesmas
estradas que ele, hoje tão sem-cerimoniosamente, diz que não •existem nem
existiram jamais.
As estradas existem. Foram quase todas con.struidas, no governo Pedro
Neiva, com recursos do BNDE e de empréstim.as outros. As chuvas danificaram
demais ess.as estradas. Mas, já foramtoda.s recuperad,as, à exceção das que servem à zona da baixada que estão recebendo agora a assistência do governo maranhense e logo estarão em condições d·e permitir o tráfego normal.
E com Isso e depois disso, vamos passar à leitura da nota do Gabinete do
Governador do Maranhão, que os jornais de São Luis publicaram no dia 28 de
agosto passado:
·
NOTA DO GABINETE DO GOVERNADOR
Para restabelecimento da verdade dos fatos, faz-se público, de ordem
do Excelentíssimo Senhor Gov·ernador do Estado que:
I -o endividamento do Estado, no atual Governo, não é de quase Cr$
700.000.000 00 (setecentos m!lhões de cruzeiros) como veiculado por ór~
·gão d1t imprensa local, e sim apenas Cr$ 2,10.025.00(},00 (Jiuzentos e
dez m!lhões e vinte e cinco m!l cruzeiros, como a seguir:
Banco do Bra.s!l (construção MA-l ................. ; . . . 10.000.000,00
Banco do Nordeste do Bras!l (ponto de Camboa) . . . . . . . . . 22.500. ooo,uu
Banco do Nordeste do· Bra.s!l.(·pavlmentação Santa Luzla.Açal!ândla) . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . .. . . .. .... . . .. . . . . .. 30.000.000,00
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7. 500. 000,00
· Banco do Nordeste do Brasil (pavimentação Santa Luzia
Aça!lând!a) . . . . ............................. , . . . . . . 6. 400. 000,00
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico (Implantação de rodovias) .............. , . . . . .. . .. .. .. . . . . . . 44.000.000,00
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico (Implantação da MA-l) . . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. 25. 500. ooo,oo
· FINEPE fpara estudos e projetas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
925.000,00
!ElUIROPEA•N <Banco do Brasil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000.000,00
Banco de Desenvolvimento do Estado do Maranhão <FINEPE, Projet•:l final Santa Luzia-Açallândia) . . . . . . . 3.200.00000
II- Os algarismos Indicativos dos índices pluviométricos nas regiões Indicadas a seguir nos primeiros quadrlmestres de 1973 a 1974, foram re.spectlvam·ente:
- 1.162
- 1. 798
Bacabal
São Luís
- 1.813
- 1:502
Santa Qu!téri!!;.
914
623
Imperatriz
- 1.3'49
- 1.195
m - Do relatório da SUDENE sobre as enchentes que assolara o Nord·este no último inverno, consta que, no Maranhão ficaram:
ao. 487 pessoas· desabrigadas e
.1. 479 quilómetros de estradas avariadas
IV - Da 15 de julho a 15 de agosto foram feitas 464 nomeações, principa:lmente, na área da Educação ..,.. 2(}1 PrOifessores (das quais 190 para o
Interior) e 161 Inspetores de Aluno Zeladoras e Serventes, atendendo a
premente necessidade da área !nteriorana reinvindlcados pelos Prefeitos e
Deputados Estaduais, independente de cor política, inclusive MD!B.
V - Para amostragem do critério ou da razão das nomeações feitas recentemente ressalte-se que, no Gabinete do Governador, foram feitas:
nomeações novas (interinas)
Escriturário
1
Servente
3
Almoxarlfe
1
5
exonerações

Port.eiro
Aux. Estatístico

2

3

11"
Vagas sobrexistentes
Leremos, agora. o discurso que o Deputado Ivar Saldanha pronunciou na
Assembléia Legislativa do Estado na Sessão do dia 27 de agosto:
· ''Senhor Presidente
Senhores Deputados.
É lamentável que possa, ainda, existir uma possibilidade de parabenizarse os adversários políticos, não, é certo, por êxitos seus, por conquistas
no terreno das lutas partidárias, mas, exatamente, por fraqueza nossa,
por erro nosso, por gesto nosso, por desvio nosso, quando o que nos fazia
fortes quando o que nos dava as vitórias que temos tido e .as conquistas
que temos feito, era em torno de nossos objetlvos, a coesão em torno de
nosso programa e a grand-eza com que sabíamos soluclona:r as nossas
pendências Internas e as questiúnculas levantadas pelo menos afeitos às
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a solução de seus magnos problemas e para o seu aparelhamento com
vista ao grande futuro que o aguarda.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, infelizmente, essa possibilidade de parabenizar-se o adversário por erro nosso e· pequenez nossa ainda existe e
ela nos foi fornecida,"racentemente, quando- mais lamentável ainda a ARENA se reuniu para escolher, em convenção, seus candidatos, os
homens qua enfrentarão e que disputarão com os adversários as preferências públicas nos comícios de novembro vindouro. É constrangido qu-a
eu digo isso, mas esse constrangimento não me impede de, .da:. tribuna
desta casa, da tribuna que esse mesmo povo me conferiu, condenar esse
gesto, por todos os títulos cond·enáveis, fazendo, assim, com que ele não
passe sem protesto, protesto que au julgo não ser só meu, porque a
revoll a não é somente minha, pois que a pequenez desse gesto, os seus
objetivos, imediatos e mediatos, dessa atitude constrangiu a todos, já
que julgávamos não haver mais em nosso cenário político lugar fácil
para coisinhas assim.
Chego eu, Sr. Presidente e caros colegas, a julgar que a entrevista do
Senador Alexandre Costa, divulgada, inexplicavelmente, no jornal do
próprio Presidente de nosso partido, tenha sido fruto, não apenas de
seu temperamento explosivo, mas a força de um hábito, pela maneira
repetida, maneira monótona é certo, com que ·assim se vem portando
o ilustre Senador a cada fim de governo, a cada administração que se
prepara para ser sueedida como coisa natural da própria dinâmica
democrática. Infelizmente, porém, a repetição monótona desse gesto velo,
agora, prenhe de leviandade e de uma grosseria incabivel nos dias que
correm e dentro da austeridade que a Revolução imprimiu a seus métodos políticos e à vida pública do País. Mais 1amentával ainda, Sr. Presidente, Srs. Deputados, porque o pronunciamento do ilustre Senador
Alexandre Costa, divulgado no jornal do· próprio presidente do partido
e no dia exato de sua reunião maior, no dia de sua convenção, não
atingiu, desta vaz, apenas o Governador que se despede, mas o próprio
governador que nos preparamos para eleger, para continuar a .obra do
Professor Pedro Neiva de Santana,.obra que temos aplaudido nesta casa,
obra que temos ajudado a S·er feita com a nossa par.ticlpação nesta
Casa de legislaçã·o a de respaldo ·político. E o pior, muito pior, é que
tudo isso foi feito com constrangedora .leviandade, que deve merecer os
reparos desta Casa, os protestos desta Casa, porque se assim não for
estaremos nós. pelo nosso .~ilêncio, dando aval à condenação daquilo que
sempre aplaudimos e elogiamos.
Compreendendo que a coordenação politico-partidária. neste momento,
compre.endendo que as demarches partidárias da nossa última convenção ca;beriam melhor 1t0 seu próprio suces~or, como mais interessado
na compo.slção do futuro legislativo do Estado, o Professor Pedro Neiva
de Santana, num gesto de grandeza, prefariu ausentar-se do cenário
político, ausentar-se do Estado, para deixar o seu sucessor com ampla
liberdade, com total desembaraço para agir e cuidar dos . primeiros
passos de sua administração vindoura. E essa ·ausência, mesmo assim
tão grande e tão nobr~. não foi respeitada porque, evidentemente, o
ilustre Senador Alexandre Costa, com o endosso do jornal de nosso pres!denl-e. na pequenez de seus objetivos, não pôde alcançar as suas dimensões, daí porque ch~gou a ser, até, leviano o no.sso !lustre representante
na Câmara Alta do Pais.
Senhores, quando todos os mais respeitáveis setores da pública administração· nacional consideram a administração Pedro Neiva da Santana
como das melhores, pelos seus objet!vos, pela ausência de nuances demagógicas, pela sua importância no presente do Estaco e suas implicações com o futuro, como preparação mesmo para as dimensões desse
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o que evidencia, mais e mais, a preocupação de repetir o gesto já tornado
hábito de condenar todo governo que sa despede, o que é multo triste
e lamentável nos dias que correm e diante das responsab!l!dades pol!tlcas · que temos hoje,
·
·
.Condenou-se a administração Pedro Neiva de Santana exatamente porque ela soube dar ao Est·ado mais estradas do que tinhamos desde os
nossos primórdios, e .·condenou-se a política fiscal do Governo porque
. essa pol!tica soube dar ·ao Maranhão o dobro de posslbll!dades e de
recursos, sem as pressões condenáveis da politiquice .e sem os favoritismos da politicagem, o que deve, evidentemente, ter soado mal aos ouvidos acostumados .aos acordes da politicagem e da politiquice, como
orquestração melhor para a vida partidária. Deve-se ter pretendido,
ainda, condenar o -Profaswr Pedro Neiva de Santana por ter dado
abSOluta prioridade ao setor primário do Estado, talvez nem tanto para
condenar a administração atual, mas, possivelmente, para fazer reparos
indlretos ao próprio Governo Federal na anunciada e repetida prioridade
que está dando ao sator primário do País.
Condenou-se, aln'Cia, o governador Pedro Nelv·a de Santana pela sua part!c!Jpação política nestes quatro anos de governo. participação que nós
desta Casa sabemos ter sido sempre de multa ·grandeza e d;e muita lsenciío, mesmo quando assistamos o partido a se dividir e subdividir em
alas de subsalas em busca de m~tlol." hegemonia. Participação política direta, clara e intranst.g.ente teve sim o professor Pedro Neiva de Santana
mas quando era ainda simples candidato dessa participação, assim tão
clara e tão dlreta foi para beneficiar o próprio senador Alexandre Costa
quando sua candidatura estava ameaçada de ser traga:da por um advel."sá. rio lutador e que conllecia a fragllidad·e da popularidade do candidato
que enfrentava. Essa participação s·enhores deputados, senhor presidente, garantiu a vitória .e o lugar que ocUIJ)a, hoje, o senador Alexandre
Costa no cenál."lo político nacional. :O.eve ser Isso condenado? Cada um
deve ter suas razões, Inclusive o senador Alexandre Costa. Catllina também as teve no senado de Roma.
Mas Cícero contou a história para a História registrar. Será que o
erro politico do p·rofessor Pedro Neiva de Santana é não ser candidato a
nada e não ter, por seu turno, nenhum candidato a coisa alg'Ullla?
Catllilia falará. . . Será que a situação de afogamento a que alude o
senador Alexandre Co.sta estal." atravessando o Estado e essa do governador. Pedro Neiva não haver se utilizado do poder de endividamento
que. o Maranhão possui para ci seu próprio crescimento e. ter deixado o
Estado em cl5-moda situação financeira? Seri Isso? Catlllna IJJOderá
dizer ... S.erã. que a Ponte da Inv·eja é a ponte da austeridade de que
se construiu na atual administração e que não .permite a passagem de
muita gente ·e de multa coisa que já se vlnha'tornando hábito em nosso
méio? Só Catlllna poderá dizer ... O nome não estará trocado? não será
ooslção de Inveja ao invés de .ponte? Somente catlllna pod~rá dizer.
Lá fora, rpor meios travessos é certo, detel11l1inados setores de nossa vida
partidária estão tendo o maior interesse em pintar uma imag;em irreal
e negativa do futuro .governado1· do Estado. através de certas amizades
com certos jomallstas que não· nos conhecem e nem conhecem o Dr. Oswaldo !Nunes Frell·e. utqul d entro, no exato momento em que o futuro governador do Estado partic~pa, pela primeira vez, n.essa situação como o
futuro governador do Estado, no exato momento em que devia dar ele
sua participação .política como harmonizador do partido e coordenador
de s•eus Interesses, no dia. mesmo de sua convenção. divulga o jornal
do presidente do partido uma entrevista ·e~:temporãnea do ilustre senador Alexandre C'osta, com o lndlsfarçi\.vel propósito, e lnd·esm·entível objetivo d•e m!nlmlzar essa participação e reforçar a imagem negativa
que se está tentando pintar lá foru do futuro Ohefe do Executivo maranhense.
1
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falará jamais. O hábito de ataclr todos os governos que findam foi
aproveitado, muito tem aproveitado. E esse crime aproveitará a quem?
Isso Catlllna não dirá porque Cat!l!na, evidentemente, não compre•ende.
De qualquer maneira, porém, aqui ·es.tou como politir.o, como homem de
partido. como int·er.essado no pleito futuro, como interessado ainda mais,
na vida do Estado, para lançar o meu :protesto ao jeito intempesl!lyo e~
político do ilustre senador Alexandre Costa em condenar uma administração e um hohomem que sempre obtiveram desta Casa o mais irrestrito
apoio e os mais calorosos aplausos. Devemos, nesse momento, aplaudi-lo
.
e a~oiá-lo :por coerência; •por .principio e por dever."
Esse foi o discurso do Deputado Ivar Saldanha.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero crer t.er deixado claro que o Governo
do Sr. iPoedro Neiva de Santana não merece as críticas que lhe f,ez desta tribuna,
o Senador Al·exandl"e Costa. Se, em algum coisa, tem razão o ilustre acusador
ser.á no reconhecimento doe que o Governador está no fim do mandato, nessas
condições. talvez se pudes~e esperar até maiores críticas, mais objoeções e outras
tantas acusações à sua obra de governo, particularmente, por parte daqueles
que, até há .pouco. lhe eram tão fiéis e devotados. Sinal dos tempos. Só isso.
O Sr. Alexandre Costa apela para o Sr. Ministro da Justiça no sentido de
que se faça uma sindicância, visando a apurar os fatos denunciados.
ótimo. Que o Sr. Ministro atenda ao que pede o Senador denunciante.
~es.::·~ sentido, o Sr. Governador também se dirLgiu ao Sr. ·Ministro Armando
Falcao. Acaba de me informar o Governador Pedro Neiva de Santana que telegrafou ao Sr. Ministro da Justiça pedindo que mande verificar se tem procedência o que o Senador Alexandre Cos.ta acaba de ar.ticula:r contra o seu Governo,
da tribuna do Senado.
Em breve, então, os jornais que, hoje, dão destaque às denúncias aqui trazidas. ontell\. pelo Sr. Alexandre. Costa terão oportunidade de verificar e :proclamar que, no Maranhão, há paz, há ordem e se trabalha. hoje, no fim do
governo, como ontem. no início da administração P·edro Neiva, pelo desenvolvimento da terra .z pelo bem estar do povo.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) - Concedo a palavra, para e~licação
pessoal, ao nobre Senador Alexandre Costa.
O SR. ALEXANDRE Costa <Para explicação pessoal.) - Sr. Presidente, Srs.
Senador·es, já esperava que, aqui, vies.se a defesa ao discurso que, ontem, pronunciei, denunciando à Nação e às autoridades as pressões que têm sido feitas no
Maranhão por parte do Governo. Estranhei, entretanto, que fosse justamente o
esco1hldo para fazê-lo o Senador Clodomir Milet. Era ele, ontem, o homem que
entrava no gabinete do Governador para d·enu.nciar seus Secretários por corrupç§.o administrativa. Era el•e, ontem, quem acusava o próprio flliho do Governador, de corrupção. Era ele, ontem, Sr. Presid·ente, Srs. Senadores, o homem que,
npesar de repudiado pelo Governador. entrava em s·eu Gabinete - e aqui digo
e empenho a minha palavra: nas quatro v·ezes que freqüentei o Palácio do Governo, ouvi do Gov·ernador que ó E:·mador Clodomir M!let só ·entrava em seu
Gabinete para propor negócios.
Efetivamente foi feito o discurso. O discurso em resposta à entrevista que
dei aos jornais da minha terra. Mas esqueceu-se aqui o S·enador Olodomir Mllet
- que já vai fugindo do plenário, pois eu seria llberal ·em lh•e conceder aparte
e n~o faria o que ele fez - de ler à1 carreiras aquilo que lhe mandaram ler, e
fugiu do plenário para não ouvir, agora sim, a v•erdad·e, a verdade nua, a verdade crua. de sinceridade de um homem de vinte e seis anos de vida pública,
Sr. Presidente. Srs. Senadores, que foi acusado - V. Ex.as aqui ouviram - apenas d·e leviano. Porque não .podiam dar outra diretiva a minha vida 'Pública.
Porque sempre pautei dentro da dignidade, do respeito, da luta, sobretudo da
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nas esquinas, nas lutas com o voto popular, com o voto do. tpovo, coisa que o
Senador Clodomir Mlloet nunca comegulu, Suplente e derrotado por várias vezes.
Presidente de partido, nunca teve atitudes, porque nem quando Adhemar de
Barros, seu criador e seu patrão, foi cassado, teve a coragem de ocupar a tribuna
para pr·estar as homenagens que, durante longos anos, prestou ao cassado quando era forte. Pois bem, respondi a esse discurso em que me chamou apenas de
leviano. D1z o Deputado, que leu, na Assembléia, o discurso contra mim, em
re51posta à entrevista que dei, e que foi omitido:
"Aqui estou na qualidade de Vice•Lider, Indicado que fui pe:o Ex,mo
Sr. Gov·ernador do Estado, Dr. P·edro Neiva doe Santana. Aqui estou para
proferir este discurso, em defesa de S. Ex.", o O<Jvernador do Estado. Não
e,gtou wpenas como Vlce-Líder. Estou também como seu amigo pessoal,
amigo não de quando S. Ex." chegou ao GoV'erno. Amigo de muitos anos,
amigo, que foi do m·eu velho ·pai, amizade transferida para mim e que
conservo até hoje."
C<lisa~ de arnlzad·e, Sr. Presidente, não são coisas de vida pública, n5.o são
defesas, não são coisas sérias.
Chegando às nossas m\ios já o deveria ter sido feito pelo nobre deputado
Luis Rocha líder do Governo e da .&RENA. No entanto, S. Ex.• achou
por bem, amigo que é tanto do governador como do senador Al·exandre
Costa. achou por bem não proceder à leitura deste discurso. Sou amigo
também do Senador Alexandre Costa. No ·entanto, imrestldo de funç.ão
d·e deputado e de vlce-líder do Governo, estou na obrigação de proceder à leitura deste discurso. E é o que vou fazer. neste Instante" ...
Veja V. Ex.", V. Ex.as ouviram a catlllnária que aqui proferiu o Senador
Clodomir Mllet.
Então eu dizia:
"Nesse discurso governamental vê-se .perfeitamente que para sua elaboracão não foram aproveitados os Intelectuais que, lnegav·3lmenet, ~ervem
ao· Governo, como por eX>emplo os professores Orlando Leite e !Mário Melreles, sendo de justiça a ordem qu-e aqui faço na colocação dos nomes.
Trata-se de um dl!:curso leviano, de péssima r·edação e d·e Ignorância da
pr~.prla história de Catilina e Cícero. No discurso, o Cícero de que se lntitula o O<lv·erno me situa na posição de Catlllna. esquecido de que História ensina que Cícero ap·enas se fez notável por esconder com a sua
eloqüêncla a sua falta de caráter; a mesma História que mostra ter
sido Catilina um Idealista na luta contra o escravismo romano. Logo se
conclui que quando Cícero disse "até quando Catilina abusará da minha
paciência?" era .porque ele desejava que Catlllna parasse de dizer de
público as verdades incómodas, na d-efesa dos Interesses do J>Cl'V'O e que
d·elxavllllll bem evldent.es a corrupção e o caráter fraco de Cícero. E não
apenas isso. Outras fraquezas humanas que juntamente com o seu talento e falta d·e caráter a história registra".
Deixo a comparaçfo por c·ont.a de quem a fez. Sr. Presidente e Srs. Senadores, anotei bastant.s: !alou o Senador CJ.odomir Milet que eu atacava, em
fim de Governo.
·
Naquela me::ma entrevista, eu dizia:
Pois bem, o Maranhjo todo conhece a minha vida pública. Nela Ingressei
nos Idos de 1~50, no Partido Social Democrático e no partido e no
O<Jverno permaneci até o ano C:e 1955, quando, -então, tive que romper
<:om a situação, pOl'que na: Assembléia o PSD, pela sua bancada, propõs
a retirada de uma das atrlbuiçõe.3 de Vlce-Oovernador do Estado, que
era a de presidir o leglsla:ivo estadual. Ingres.~el então nas Oposições
sem que ainda houve~se~ sido decididos os Miletianos.
(esse têrmo Miletianos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quer dizer recurso do
sen•ador c:cdomir Mllet, cuja vida pública, toda ela, no Maranhão, se limitou a
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sempre foi um dos ·mai·ores fraudadores, que se conhece, da vida politica do
Maranhão.) .
.
·
·
·
recursos eleito·rais que impediam a mim. e ao Dr. Matos ·Carvalho d~
-assumir o Governo e a Vlce-Governançà do Maranhão. Nas oposições
permaneci C.e 1955 a 1965, portanto -dez . anos, correspondente a dois
Governos. Nenhum d·eles poderá. me acusar ou testemunhar que, por
qualquer razão, tivesse eu, um dia sequer, uma hora ou· um minuto
sequer, freqüentado o Palácio dos Leões ou os gabinetes govemamen·tais, como tantos e quantos oposicionist-as
(quando, digo, tantos e quantos oposicionistas, o. Senador Clodomir M!let, está.
incluído)
o fizeram- uns ostensiv·os, outro3 nas caladas da noite, para sol!citarem
fav·ores pessoais.
e este "nas caladas da noite" era o Senador Clodomir M!let.
Em 1965, como Deputado Federal, descia eu de um a\ião, procedente
de Brasíl!a, em companhia do meu eminente C•olega, o hoje Senador
José Sarney. E de lá dirigimo-nos para o. bairro do Cavaco e da calçad'a alta da casa do hoje Vereador Manoel Martins, eu, como primeiro
orador, lançava a candidatura do Deput-ado José Sarney ao Governo
do Estado. Eleito Sarney pela maioria absoluta do povo maranhense,
tive a h~nra de tom-ar parte do seu Governo, do primeiro ao último
dia e não tenho conhecimento de qualquer companheiro ou político que
houvesse colaborado para aquela campanha vitoriosa e que tivesse sido
tra!do pelo Governador José ·sarney. Até mesmo o Senador Clock>mh'
M!let, que derrotado freqüentemente, em pleitos sucessivos, no Governo
Sarney logrou sua eleição para S·enador, mandato que está a se expirar
e já temia a caminho do seu lugar a candidatura do Deputado La Rocque,
lançada pelo atual governador. Colaborei e dei apoio .par-a que o atual
governante ocupasse hoje o Palácio dos Leões. Mas tão logo, como já diSse
no meu pronunciamento de ontem", afastei-me do seu Governo por
não concord.-ar e não aceitar os métcdos já tão bem expl!cados no meu
primelzo discurso.
Afastei-me do seu Governo por não concordar e não aceitar os métodos
:IU·e já l.ã.o bem expliquei naquele discurso, ontem, aqui pronunciado. Logo,
Sr. Presidente, nã·o sou hOmem, nunca fui homem de utilizar .Governos para
deles me ltfastar. Aliás, nunca abandonei nenhum amigo. na vida. Sou tido
na minha terra, sou proclamado como homem leal. e como homem. decente.
Aqui, não menti, o Senador Clodomir Milet, sim. Frequentou o Palácio dos
Leões, denunciou o filho do Governador, denunciou o cunhado do Governador,
denunciou o Secretário da Agricultura, homem · sério, o eminente PreSidente,
hoje, do INCRA, meu amigo Dr. Lourenço Vieira da Silva, para o próprio Governador. Tão logo viu que o Secretário da Agricultura poderia ser o Governador, dele se aproximou tornando-o até seu candidato. E não só, nunca, Sr.
Presidente, procurei Governador algum, para vender terrenos, ato proibido pela
Constituição Fecl.eral - Senador negociar com o Estado. O Senador Clodomir
Mllet, sim, ven<leu três terrenos ao atual Governador Pedro Neiva par•a saldar
executivos no Banco do Estado, executivos nos Cartórios. Executivos que duraram oito ou dez meses no Cartório. O Governador, freando e segurando, até
que ele se entregasse. Entregou-se e negociou o seu próprio mandato. Vai
saindo daqui, não porque queira, mas porque vendeu, por terrenos, o seu mandato ao Governador que lançou o Deputado. Henrique de La Rocque como seu
substituto. Aliás, digo aqui - e o que estou dizendo espero que a Taquigrafia
tome boa nota e que se grave e que se entregue ao Senador Clodomir M!let,
pretendo assinar, pois desejo responsab111zar-me pelo que digo, dando oportunidade ao Senador Clodomir Mllet para levar-me à Justiça se eu aqui estiver
caluniando ou injurianà.o: e foi o Deputado Henrique d() La Rocque, hoje can-
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clidato a. Senador, quem foi, a pedido do S<!nadar Clodomir Milet, solicitar ao
Governador Pedro Neiva que comprasse o ú1Umo terreno - dos três que vendeu
ao Estado - para que o Senador Clodomir Mllet pudesse pagar 450 milhões em
Cartório, divld,a de impostos, ·e 900 milhões ao Banco do .Estado divida de
·
negócios.
Logo, digo que o Governador -'- aliás eles se entrosam multo bem - disse
que escolheu mal o seu defensor, mas. agora, digo qu·e escolheu bem; escolheu
um defensor que é similia similibus curantur.
Não disse, aqui, que o terror pol!clal era partido do Cel. Slebra - · aliás o
Cel. Slebra é m~lU dedicado amigo de tantos e tantos anos. Jamais diria fosse
ele capaz doe comandar, policialmente, o terror. O que disse é que era o próprio
filho do Governador, juntamente com o S~trgento de nome Fur:rupa que no agreste do ·Maranhão, causou terror e aqui, nesta assistência, encontram-se vítimas
desse terror policial. Ali está sentado o Deputado Temístocles Teixeira, vitima,
durante quatro anos, do terror policial e fiscal. Membros de sua familla toram
obrigados a se mudar da região para ná·o matarem nem serem assassinados.
Forne~dor, sim, fornecedor, Sr. Presidente! O candidato do Governador
é um fornecedor que vendeu mais de 50 bllhões de cruzeiros para o Estado, sem
concorrência.
Não pretendia· trazer o assunto para o Senado da !República. Ontem, fiz
um discurso inteiramente politico, não ataquei, administrativamente, ninguém;
não é o meu ramo, Sr. Presidente. Sempre agi abertamente. Nunca fiz como o
Senador Clodomlr Mllet, que mandava bilhetinhos anónimos para as autoridades
federais, denunciando membros do Governo atual. Eu não! Em toda a minha
vida, nunca denunciei n!guém às escondidas! O que fiz até hoje, fiz de público,
das tribunas, nas televisões, no rádio, fiz "cara a cara", para dar oportunidade
àqt::ele: a quem ataco de se defender. Ele sabia que a minha reação seria esta,
tanto que fugiu; não me deu aparte e fugiu para: não OllVlr a verdade, para não
corar como frade de pedra.
. Sr. Presidente, minha conduta para com esse Governo foi aquela que disse
ontem. Lá freqüentel, três ou quatro vezes,. porque lá ~'isltaram Presidente da
Re-pública e Ministros, e eu, como Senador, tinha a obrigação de encontrar-me
lá para h~menagear os Chefes de Estado. E a última vez ·em que lá estive foi
para comunicar-lhe, não para pedir-lhe para comunicar-lhe que era candidato
a Governadór do Estado. Uma simples deferência, Sr. Presid·ente e Srs. Senadores,
porque um cidadão, como eu, que teve a unanimidade de uma bancada federal,
indicando-o para governador, tendo com-o primeiro .signatário o Governador
escolhido, Deputado Nunes Freire, que teve, como apoio, dezesseis Deputados
estaduais numa bancada de dezessete, q11e mandou fazer uma tomada de opinião
pública - e essa tomada de opinião pública apresentou 78%, dos votantes do
Estado favoráveis à sua candidatura, não pcderla !r lá, nunca, pedir apoio,
porque foi e~eito e ele, nomeado. Oonfirmo a perseguição política em todo o
Estado, principalmente, no agreste, que vai de Balsas a Barão de Grajaú.
E, aqui, estão dois filhos da região, testemunhas do que digo. A famílla Teixeira, apesar de perseguida: bateu o governo em todos os municípios, Inclusive
na sua terra natal. Então, - eu diria, - como um homem de vinte e seis anos
de vida pública, que foi, sempre, eleito pelo povo, pode aceitar esse dl.scursso, em
que um governador nomeado, sem votos e sem conceitos na opinião pública.
diga que contribuiu par.a sua eleição para S·enador? Quem era o meu contendor?
O meu contendor era um homem que não era um Franco Montara, nem era
um Freitas Dln!z. do Maranhão, era um desses MDB que se atrelam ao MDB
para ter J.egenda, mas que servem, que se aviltam, que se abaixam para o
Governo, para poder usar e abu.sar das vantagens que lhes proporcionam. Não,
enfrentei não os emedeblstas, pois seria uma honra multo grande se eu pudesse
enfrentar, no Maranhão, um homem da qualidade de um Franco Montara ou
um homem da qualidade de Freitas Dlniz e para eles perder. Mas para aquele
outro não! Para aquele outro não, porque o povo maranhense jamais me negaria
o voto e jamais me nivelaria ou me qualificaria, naque!as condições.
·
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Teix·eira, logo, ele tem menos de trezentos votos, e em duzentos e pouco mil
eleitores do Maranhão, eu obtive uma vitória superior a setenta mil votos.
Onde iriam achar, votos se nunca foram políticos? Se durante todo o seu
Governo só fez hostillzar os políticos? T·eve oportunidade de dizer ao próprio
Gov·ernador escolhido, o Deputado Nunes Freire, que para ele tanto valia um
homem ter um voto como mil votos. Era a mesma coisa. Onde iria encontrar
ele votos para me eleger? Será que, no passado, e em tudo o que fui - e fui
tudo no meu Estado - foi também e'e quem me elegeu?
Ora, Srs. Senadores, só mesmo o Senador Clodomi·r Mllet, por interesse e
por paixão, tem a coragem d·e vir aqui, ao Senado, fazer uma defesa infantil
como esta, da qual tenho pena e não desejaria ter de respondê-Ia. 1!: um dia
perdido, para mim, ter de vir aqui dizer a verdade que nunca pensei em fazê-lo.
Mas, fui obrigado, porque ele aqui velo, a exemplo do que fez o outro, na Assembléia, sendo que o outro, de lá, é meu amigo ..Este é meu inimigo.
Al!ás, é costume seu. Só ataca os que não estão no poder porque nada pode
ganhar, nada pode perceber de nenhum deles. ·
Quanto ao Boeing - eu diss.,e: freta-se um Boe!ng - pode até ter havido
exagel'o de minha parte! Mas, mais de vinte a·rt!stas !rem para um Estado, que
vive r1a maior pobreza para enaltecer um Pref.eito que não obtém 10 ou 15%
da opinião públ!ca, acho também um exagero,. Sr. Presidente. As eleições hão
de mcstrá-lo, Graças a Deus a Revolução, ou melhor, o povo do Maranhão sabe
fazer diferença entre o procedimento da Revolução e o procedimento do Governador. E a ARENA haverá de obter, não pela mão do Governador, mas, pela
minha mão, e pela mão dos demais lideres, por aqueles que exerceram a vida
pública, porque o Governador nunca, Sr. Presidente e Srs. Senadores, concorreu
a nada no Maranhão.
1!: catedrátko de duas Faculdade. Para todas, foi nomeado. Foi nomeado,
até Governador. A única vez que tentou experimentar uma eleição disputando
a Reitoria da Universidade, foi derrotado. A única vez, em toda a sua vida de
setenta anos.
!Não sou homem que abandona amigo em fim de governo. Nunca trai
ninguém, no Maranhão, e sou respeitado por isso. Não sou como o ·Senador
M!let, que entrava, nas caladas da noite, no Governo Newton Bello, a quem
combatíamos, para pedir favores pessoais e, pela manhã, estava reunido, conosco,
naquela luta pela Televisão e pela Rádio, a atacar o sr. Newton Bello. Eu, não;
sempre fUi assim: sorrio para o cidadão, quando gosto, fecho a cara:, quando
não gosto. Não sou capaz de abraçar alguém para, depois, apunha'á-lo pelas
costas. E quem quiser saber e ac·ompanhar, basta dizer que não tive herança
política, ninguém que me ajudasse. Tudo o que consegui. foi através das lutas,
nas ruas, nos comícios, nas pregações cívicas, e, sobretudo, pela minha conduta.
Quem chegar ao Mruranhão, encontrará quem me critique, mas não haverá nlnguJém que diga que, algum dla, fui cresleltl ou que, algum dia, traí alguém. O
Senador ClOdomir Mllet sim, sem voto e sem nada, eleito Senador por nós e
pelo Senador José S•arney, que. no primeiro comício que fazia na capital, próClodomir Mllet, quase la sendo. apunhalado, em praça públ!ca, não tardou,
baatou que não fossem satisfeitos os seus interesses pessoais, qu.e o Governador
não se acomodasse à sua vontade para que ele o traísse como traiu. E se não
traiu o Gove.rnador Pedro Neiva, até hoje, é porque está encostado a usufruir
vantagem, a vender terrenos, Que me leve ao Tribunal o Senador C'odornlr
Mllet, que me desminta se já não vendeu para: o Estado, nestes quatro anos, mais
de dois bilhões de cruzeiros, em terrenos. Ele, um Senador da República. A
Constituição está aí. Eu sou engenheiro, não sou, absolutamente, um advogado,
mas sei qu·e Senador da República não pode vender terreno para Governo de
Estado, principalmente, Sr. Presidente e Srs, Senadores, quando esses terrenos
são para fazer encontros de executivos fiscais nos cartórios, e dividas vencidas,
nos bancos oficiais.
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Assim, Sr. Pr-esidente, favoritismo eu nunca pedi. Que o ·diga, por que não
os citou? Eu citei fatos, mas que o diga o Governo qué vai sair, em que dia eu lhe
pedi um emprego para contínuo, um favor, seja de que espécie for! Não, eu o
combati, desde aquele dia, em que vi que se tratava de um Governo de duas
faces, que atacava cada amigo, que promoveu a maior rede de intrigas de que
se·.tem notícia na história do Maranhão. Chegou-se até à graça, Sr. Pr-esidente,
Srs. Senadores, de se deunir.em três ou quatro Deputados e •ir·em ·ao G!ab!nete
do Governador: entrava o primeiro, ele falava do segundo; entrava o..segundo,
ele falava do terceiro; entrava, o terceiro, ele falava do quarto.· Quando saíam
os qUatro, iam saber do que tinham sido incriminadas·,·~ saíam aos ''sorrirós e
às. graças do fato constatado durante todas as audiênciàs. · · · ··
·
E a maior prova disso - e sabe o. Senador Clodom!r Milet, e o sabe muito
bem - é qu-e não conseguiu, não conseguiu, absolutamente, apesar de Gover·
nador; fazer :o ·seu suce~sor; nem sequer foi ouvido.
Quanto a me visitarem ~o Senado, sr. Presidente, eti ~~~bo qualquer um.
Sou homem· forte, -sou homem que não corre de lutas, mas· sou homem que não .
humilho e nem tripudio c·ontra ninguém. Aqueles· que· me· 'visitam, sejam ln!- ·
migas, -eu os recebo. O· Senador C'odomir Milet é, no Marà:rihãO, pela manhã, ·
pela tarde, pela noite, freqüentador do Palácio, a ponto· de o Governador me ·
dizer: "Não posso mais, esse homem não vem aqui .tratar. de ..política, esse ho.
. .· · . · ·. .. . ·. ·. · . :
.
mem ·só vem, aqui, tratar de .negócios".
Esta, a verdade. Tudo quanto disse aqui foi verdaae. 'Não menti, não enga- .:
nei, porque ·esta nunca foi, nem haverá de ser, a minha conduta. :promove-se,·
hoje, no Maranhão, a pres.são policial e fiscal contra os candidatos que não·
lhe batem palmas. Perseguem-se os meus amigos ·e os do· Senador José. Sarney,
Implantou-se uma oligarquia, que não vingou porque o povo não o permitiu,.
e, se desejarem saber se o que estou falando é, realmente,· verdade,. que se
mande fazer uma tomada de opinião pública do MaranlJ,ão, e ver-se-á o ocaso
de um Governo que, por tripudiar contra ·os. políticos,· que por massacrar o
povo pela mania de grandeza, vai sair do Governo, com poucos amigos, como ·
o Senador Clodomir ·Milet, porque a el-e v·end·eu ·terrenos,
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Comparecem mais os Srs; Senadores:
José Guiomard - Geraldo Mesquita - José Lindoso - Wilson Cam- ·
pos Arnon de Mello - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Daniel
Krieger - Guida Mondin ·- Tarso Dutra.
O ·SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Passa-se à

ORDEM DO DIA

. •,

Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o lOS, de

1974 (n.o 2.009-B/74, na casa de origem), de iniciativa do Senhor

Presidente da República, que dispõe sobre os el(-integrantes da extinta·
Polícia Militar do antigo Território do Acre, e dá outras providências,.
tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.05 424 e 425, de 1974, das Comissões:
- de Serviço· Público Civil; ·e
- de Finanças.
' ··
A discussão da matéria foi encerrada na sessão an teria r e a votação adia-·
da por falta de quorum.
·
Em votação o projeto .
. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perman-ecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à sanção.
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PROJETO DE LEI D:A CAMARA N. 0 108, DE 1974
(N.• 2.()jp,'-C/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Dispõe sobre os ex-integrantes da extinta Polícia Militar do antigo
Território do Acre, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - Aos integrantes da Guarda Territorial, de caráter civil, criada
pelo Decreto~Lei n. 0 7.300, de 6 de março de 1945, aproveitados da extinta Po~.
licla Mllltar do antigo Território do Acre, é aplicável exclusivamente a legislação
referente ao pessoal do S·erviço Civil do Poder Executivo da União.
§ 1.o - Os funcionários de que trata este artigo farão jus apenas à retribuição fixada por lei para os cargos d·e que sejam ocupantes.
§ 2.0 - Ao funcionário que, por força da aplicação deste artigo, venha a
fazer jus, legalmente, a um total de vencimentos e vantagens inferior ao total
que vinha percebendo, é assegurado um complemento igual ao valor da diferença encontrada..
· . § 3.o. - o complemento de que trata o parágrafo anterior, caracterizado
como vantagem pessoal, nominalmente identificável, decrescerá progressivamente até a sua completa extinção, em face dos futuros reajustamentos, promoções, acessos ou quaisquer alterações relacionadas com o cargo do funcionário que . importem em aumento de sua retribuição.
. Art. 2.0 - Aos reformados da extinta Policia Mll1tar do antigo Território
de Acre são assegurados os proventos 111ue venham percebendo por aplicação
do disposto no § 3.o d·o art. 176 do Decreto-Lei n. 0 728, de 4 de agosto de 1969.
§ 1.0 - Para os efeitos deste ar.igo, consideram-se reformados da extinta.
Policia Militar do antigo Território do Acre os que passaram à !natividade até
o advento do Decreto-Lei n.o 7. 360, de 6 de março de 1945, ou por força do disposto em seu art. 3.~
§ 2.0 - A partir da vigência desta lei os reajustamentos de proventos dos
reformados da extinta Polícia Militar do an•igo Território do Acre passarão a
ser fixados por disposições legais que deles cuidem especificamente.
Art. 3.0 - Serão revistae, no prazo de seis meses, a contar da data. de
vigência desta lei, as reformas concedidas a ex-integrantes da extinta Policia
Militar do antigo Território do Acre aproveitados na Guarda Territorial por
força do disposto no art. 1.o do Decreto-Lei n.0 7 .360, de 6 de março de 1945.
§ 1.0 - As reformas de que trata este artigo serão convertidas em aposentadoria, mediante ato declaratório que indicará, obrigatoriamente, o valor dos
novos proventos a que fizer jus o !nativo.
§ 2.0 - Os prov.entos de que trata o parágrafo anterior serão intt:'grais e calculados em função do cargo efe:.ivo que o reformado exercia na
Guarda Territorial, à época da decretação da !natividade, qualquer que seja
o tempo de serviço.
§ 3.0 - Ao l:nativo que, por força da aplicação deste artigo, venha .a lazer
jus, legalmente, a proventos inferiores aos que vinha percebendo, é assegurado
um complemento igual ao valor da diferença encontrada. ·
§ 4.0 o complemento de que trata o parágrafo anterior caracterizado
como vantagem pessoal, nominalmente identificável, decrescerá., progressivamente, até a sua completa extinção, em face dos futuros reajustamentos dos
proventos da aposentadoria declarada de conformidade com o disposto no § 1.0
deste artigo.
Art. 4.0 - Ao pessoal de que trata esta lei, que atualmente contribui para
a Pensão Militar, são assegurados os direitos desse instituto, na proporçã:> da
respectiva contribuição, corresponden:e ao posto ou graduação em função de
que vem sendo calculada.
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- 371Art. 5. 0

Revogam-se quaisquer disposições qu.e contrariem matéria· regulada nesta lei, especialmente o § 3.o do art. 176 do Decreto-Lei n.o 728,. de
4 de agosto de 1969, e todos os dispositivos aplicáveis aos remanescentes reform·ados da extinta Polícia Militar do antigo Território do Acre, cuja vigência ·
vinha sendo ressalvada pelo art. 176 da Lei n.0 5. 787, de 27 de junho de 1:172,
e pelo art. 1.0 da Lei n.o 5.844, de 6 de dezembro de 1972.
Art. 6.0 - Es~a lei entrará em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres)-

Item.2:

I

Discussão, em primeiro turno, do Projeto ·de Lei do Senado n.o 57,
de 1972, de autoria do Sr. Senador Franco Montara, que fixa em ~is
horas o período de trabalho diário cios operadores em eletricidade, e
dá outras providência, tendo
PARECERES, sob n. 0 • 132 e 133, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constltuclonalldade juridicldade; e
- de Legislação Social, favorável, dependendo da votação do Requerimen:o n. 0 211, de 1974, de adiamento da discussão.
Em votação o requerimento.
.Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem
do Dia da Sessão de 18 de outubro .próximo.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia, val-se passar à apreciação do Re- .
querlmento n.0 214, lido no Expediente, de urgência, para o Projeto de Lei do ·
Senado n.O 104/74.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.>
Aprovado.
Em conseqüência, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 104,
de 1974, de autoria do Sr. Senador Catte:e Pinheiro, que dispõe sobre a
composição do Conselho Nacional de Desportos, tendo
PARECERES, sob n. 0 • 437 e 438, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade juridicidade;
- de Educação e Cultura, favorável.
Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto, em primeiro turno, e estando a matéria em regime de
urgência, a apreciação, em segundo turno, será feita, imediatamente, de acordo com o que dispõe o art. 388 do Regimento Interno.
·
Em discussão o projeto, em segundo turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar· a discu.são.
(Pausa.)
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Encerrada a discussão em segundo turno, sem emendas, o projeto é consi- .
derado definitivamente aprovado, independentemente de votação, nos termos
do art. 316 do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, redação final que vai
ser lida pelo Sr. 1.0-Secretârio.
li: lida a seguinte:
PARECER N.o 467, DE 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto
de Lei do Senado n.0 104, de 1974.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves,
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Sena.do n.o 104,
de 1974, que dispõe ·sobre a composição do Conselho Nacional de Desportos.
Sala das Comissõesl 24 de setembro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presi·
dente - Wilson Gonça~ves, Relator - José Augusto - Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PARECER N.0 467, DE 1974
Redação final do Projeto de Lei do Senado n,o 104, de 1974, que
dispõe sobre a composição do Conselho Nacional de Desportos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O Conselho Nacional de Desportos, Instituído pelo Decreto-Lei
n.o 3.199, de 14 de abril de 1941, compor-se-á de 9 (nove) membros nomeados
pelo Presidente da República, com mandato de 6 (seis) anos, dentre pessoas de
e1.evada expressã-o cívica. e que representem, em seus vários aspectos, o movi- .
menta desportivo nacional.
§ 1.0 - Além dos membros mencionados neste ar-tigo, integrará o Conselho,
como membro nato, o Diretor-Geral do Departamento de Educação Física e
Desportos do Ministério da Educação e Cultura.
§ 2.0 - Na escolha dos membros do Conselho Nacional de Desportos, o
Presidente da República levará em consideração a necessidade de nele serem
devidamente repres.entadas as diversas regiões do País.
§ 3. 0 - Em caso de vaga, a nomeação do substituto será para completar o
mandato do substituído.
Art. 2.0 - De dois em dois anos cessará o mandato de 1/3 (um terço) dos
membros do Conselho, permitida a recondução por uma só vez.
Art. 3.0 - Na primeira designação, para nova composição do Conselho,
1/S (um terço) de seus membros terá mandato de 2 (dois) anos e 1/S (um
terço) de 4 (quatro) anos, ficando extintos. para a execução do disposto neste
artigo, a partir de 30 (trinta) dias da vigência desta lei, os atuais mandatos.
Art. 4.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. s.o - Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em discussão a redação final.
Se nheum dos Srs. Senadores quiser discuti-la, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final queiram permanecer sentados. (Pausa.)
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Há. oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leoni Mendonça.
O SR. LEONI MENDONÇA - Sr. Presidente, Srs. Senadorea, meu objetivo,
hoje, ao ocupar esta tribuna, é pedir a atenção desta Casa para o discurso
ontem pronunciado pelo Ministro Azeredo da SUveira, por ocasião da abertura
do debate geral da XXIX Assembléia Geral das Nações Unidas. E é, ·também,
·comentar alguns aspectos deste discurso, que, além de expressar, com clareza
e maturidade, as posições de nossa diplomacia, diante das principais questões
internacionais, aproveita para expor, à comunidade mundial, os conceitos básicos da politica externa do Governo do Presidente Ernesto Geisel
Quero lembrar, antes de mais nada, que, no último dia 15, o Governo Gelsei completou seu primeiro semestre; e foi, principalmente, no setor de politica
.externa que sentimos um dinamismo notável, um esforço de pragmatismo e
independência, .de clara posição de um País que decidiu assumir sua própria
grandeza e sua maior respon.sabl11dade, no cenário mundial. Em seis meses,
podemos ver todo um processo de opções e decisões da maior profundidade e
de amplo sentido para o futuro de nosso desenvolvimento. Basta verificar o
II Plano Nacional de Desenvolvimento para constatar o quanto a política externa é importante para enfrentarmos um quadro extremamente critico e móvel da conjuntura mundial, neste e nos próximos anos, nesta e nas próximas
décadas.
Do discurso do Chanceler Azeredo da Silveira quero destacar os parágrafos em que fica bem sintetizada nossa politica externa:
"Queremos que a nossa linguagem, no plano internacional, seja
direta .e simples, sem ambigüidades nem subterfúgios. Queremos que
o Governo brasileiro possa cumprir a vocação ecumênica de seu povo,
aberto à comunicação desinibida e franca. Queremos explorar todas as
vias do entendimento, por acreditarmos, fundamentalmen·te, que a cooperação é mais aficaz. do que o antagonismo e que o respeito mútuo
é mais criador do que as ambições de preponderância."
Segundo afirmou o Mintstro Azeredo da Silveira, "nossa conduta, para alcançar esses objetivos, é pragmática e responsável". Vem então a definição
maior do Ministro do Exterior:
"Pragmática na medida em que buscamos a eficácia e estamos dispostos a procurar, onde quer que nos movam os interesses nacionais
brasileiros, as áreas de convergência e as faixas de coincidência com
os interesses nacionais de outros povos. Responsável, porque aglr!'mos
sempre na moldura do ético e exclusivamente em função de objetivos
claros identificados e aceitos pelo povo brasileiro."
Com a mesma felicidade de expressão, o chanceler brasileiro repeliu as
críticas, cada vez menos infundadas e freqüentes, a respeito de um suposto
propósito "hegemónico" do Brasil. Depois de lembrar que o Pais cresceu, em
suas potencialidades e responsab1!1dades no plano internacional, em decorrência do crescimento interno, o Ministro do Exterior argumenta:
"Enquanto isso ocorre, procuramos evitar as armadilhas da mstória, não repetindo os erros das nações que chegaram a ser grande muitas vezes às expensas das demais. Pretendemos "- reitera o MUllstro -" que o nosso comparecimento a um cenário internacional de
maior alcance se faça com a conservação de valores é ~icos primordiais,
que têm sido e são as bases da nossa política externa."
o Ministro Azeredo da SUveira deixou também bem claras as posições do
Brasil diante de questões delicadas como a do Oriente Médio, a da descolonização na Africa Negra, a do "apartheid", a do desarmamento, dos recursos naturais e do aproveitamento dos rios internacionais de curso sucessivo, como é
o caso do Rio Paraná., onde começamos a instalar o monumental complexo
hidrelétr!co de Itaipu, com os amigos e vizinhos paraguaios.

E notamos, com felicidade, que o Brasil está-se expressando com uma voz
atuallzada, madura, sem medos e sem preconceitos, traduzindo na devida escala
o Interesse nacional e refletindo, com simplicidade a consciência de um Pais
que emerge como potência· média, assumindo o orgulho de crescer juntamente
com o sentimento de solidariedade com outros países que enfrentam maiores
:ou menores dificuldades para romper as barreiras do subdesenvolvimento.
Considero .bastante oportuna a explanação do Ministro do Exterior a res.pelto da. posição. brasileira, diante da eempre grave questão do Oriente Médio.
·A posição brasileira, enunciada quando aqui esteve o eminente Chanceler. da
Arábia Saudita, o Xeque Omar Sakkaf, está clara no discurso do nosso Ministro do Exterior. Ao defender fronteiras negociadas e reconhecidas por todos,
para a garantia da paz na região, o Chanceler mostrou o quanto esta posição
emerge, naturalmente, da própria consciência histórica da Nação.
Segundo as palavras do Ministro:
"A objeção à guerra de conquista é uma constante na História do
Brasil e um preceito Inscrito em nossa lei fundamental. Consideramos
absolutos o direito à Integridade territorial e a obrigação de respeito
à soberania. Em cons.eqüêncla, acreditamos que a desocupação dos territórios ocupados é, !n.sofLsmavelmente, parte Integrante da solução do
conflito."
.. A grande proposta, porém, do representante brasileiro, ao abrir os debates
nas Nações Unidas, é no sentido de que se ·trate em profundidade da questão.
Para que se rompa o círculo vicioso de só abordar o problema, quando explode
á guerra. Para que se examine com seriedade a questão dos palestinos, um
dínamo a alimentar· a guerra e um óbice a qualquer pretensão de paz dura,;doura. ·
Cumpre-me também citar, aqui a correta e eficaz condução da politica extema brasileira com relação à questão da descolonização. São atlvldades que
não se pode avaliar por números ou estatísticas, as da diplomacia; normalmente, são avaliadas pelos resultados e esses resultados nem sempre são rá·.pldos. Geralmente, são lentos, pois precisam de amadurecimento e consistência.
Mas, no caso da descolonização, já podemos sentir os primeiros resultados con. cretos do comportamento do Itamaraty diante do novo Governo de Portugal.
Não é sem motivo que o chanceler brasileiro dedicou ao problema do colonialismo a parte central de seu discurso nas Nações Unidas. Nas semanas que
.antecederam seu embarque para a ONU, o Ministro Azeredo da Silveira man. teve Intensas negociações relacionadas com o problema da descolonização. Os
convites para que o dirigente do r:amaraty visite o Senegal, a Costa do Marfim
e Portugal refletem uma realidade que é superior às especulações e às Intrigas:
a realidade de que o Brasil é amigo de Portugal e de seu povo, é amigo dos
povos africanos, que formam com os portugueses a própria base da nacionalidade brasileira; é a realidade de que a língua portuguesa pod.erá ser uma lm. portante ponte a Interligar o intere~se de ciesenvolv!mento e independência das
ex-colônlas de Portugal com as possibilidades de cooperação sincera do Brasil.
O Ministro Azeredo da Silveira reconheceu, ao viajar para Nova Iorque, em
declarações à Imprensa, que .gurgiram algumas dificuldades no diálogo entre
Brasil e Portugal, em decorrência das profundas mudanças que se openram
no pais amigo, desde a mudança do regime, em Lisboa; mas, acrescentou que
grandes esforços foram feitos p.elos dois Governos de modo a permitir um diálogo cordial, dlreto, construtivo, mesmo porque envolve, hoje, os Interesses dos
dois paíSes conjugados com o~ Interesses da Afrlca livre ou da Afrlca que se
·liberta.
Também é madura a linguagem do Ministro do Exterior do Brasil, ao propor aos paises em desenvolvimento uma politica de cooperação mais estreita
e descontraída no plano Internacional, à sombra da política de cooperação das
duas grandes potências. Realismo é a palavra que encontro para: qualificar uma
tal proposta. E, no caso do Brasil, no Governo Gelsel, não se ·trata apenas de
··uma mensagem politica, mas de um exemplo. Basta ver o que se fez desde 15
de março, em termos de dinamismo diplomático, em defesa do Interesse na-
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clonai e em função do novo quadro mundial, para encontrar, multo mais que
a palavra, a experiência tão difícil, tão trabalhada, ma.cJ tão prática e saudável.
·
Mas quando chamo a atenção para a.cJ referêncla.cJ do Ministro .AZeredo da
Silveira aos aspectos éticos do pragmatismo é porque sei, como cidadão e parlamentar, o quanto é Importante para este Pais, em qualquer tempo, não separar nunca a.cJ ldéia.cJ de pragmatismo e de responsabilidade. E sei que é
preciso multa Inteligência, multo espirita público, muitos estudos aprofundados, para ·que· a tátlca ocasional não atinja o Interesse maior da estratégia.
E sou testemunha de que estamos conseguindo o ajuste à conjuntura. mundial
sem perder a ética. c1:o, como expressão disto, a conduta. que vamos adotando,
na Organização dos Estados Americanos, diante da. questão da suspensão do
bloqueio contra Cuba. o Brasil lutou e conseguiu Incluir na proposta para a
. conferência de Quito o respeito ao principio de não-intervenção de um Estado,
nos a.cJsuntos Internos de outro Estado. E, ao fazer sua proposta, o Brasil deixou
bem claro .que tomará o seu próprio caminho, o caminho que mais Interessar
à sua soberania, quanto a restabelecer ou não relações de comércio ou de d1po1mac1a com o regime de Fldel Ca.<l ~ro.
·
Outro ponto que bem mostra a responsab111dade, marchando ao lado do
pragmatismo, é o que diz respeito ao aproveitamento dos rios Internacionais
de curso sucessivo. No diScurso que, ontem, pronunciou nas Nações Unlda.cJ,
o chanceler bra.cJileiro manteve a mesma firmeza que orientou nos últimos anos
· a posição bra.cJilelra a respeito da construção de Italpu e outros projetas congéneres. Reiterando nossa posição, contrária ao mecanismo perigoso da "consulta
prévia", o chanceler brasileiro mostrou o quanto é diferente o entendimento entre
dois países de um principio que pode ser utilizado como instrumento a cercear ou
limitar o desenvolvimento de dezenas de países e mtodo o Mundo, a mensagem
construtiva do Ministro não esquece que, para problema.cJ como este, "estamos buscando soluções fundada.cJ nos princípios de harmonia de lntere.CJSes,
.de entendimento pacífico e de cooperação esclarecida, que esta Organização
erigiu como bases para a convivência internacional".
Aproveitando esta oportunidade do discurso do Chanceler nas Nações Unlda.cJ, gostaria ·também de alinhar alguns a.~pectos mais Importantes da diplomacia Geisel. nos primeiros seis meses de mandato. Houve uma. aproximação
politica e diplomática ampla e rápida com os países do Oriente Médio, dando
seqüêncla a uma ação que fora aberta no Governo Médicl, pelo Chanceler
Glbson Barboza. Instalamos Embaixada na Arábia Saudita, estamos l.nstalando
Embaixada no Kuwait e na Líbia e concluímos com o Chanceler Omar Sakkaf o
primeiro Acordo que a Arábia Sa:udlta fez com um pais latino-americano. Aproveitamos a· visita de Sakkaf para homenagear no representante saudita todo
o apoio que o Rei Falçal deu ao Bra.cJ!l em 1973, nas horas difíceis da crise
do petróleo.
Com relação ao colonlal!smo, já me referi e quero reiterar meu apoio à
condução tranqüila e madura da diplomacia brasileira, do Governo bra.cJ!lelro,
quanto a preservar e mesmo expandir nossa.cJ boas relações com a Africa e 'Portugal, quanto a ficarmos à disposição das nações emergentes da Afrlca, as excolónias, para que elas possam tirar. de nossa cooperação, posslb111dades . de
consolidar sua Independência e edificar seu desenvolvimento autônomo. Não
nos faltam condições tecnológica.cJ, nem afinidades culturais e de lingua para
que uma cooperação se concretize.
Na América L!ttina; foram também notáveis os esforços para dialogar com
os vizinhos e concluir acordos que permtirão a integração económica e politica
do continente. Com a Bolívia, foi concluído o acordo do gás, ·tão Importante
para o· desenvolvimento dos dois países. Com o Paraguai, saímos da fa.cJe dos
acordos para a execução do Projeto de Italpu. Com o Uruguai, concluímos o
acordo para aproveitamento da Bacia da Lagoa Mirim. E houve uma ação
determinada e aberta de dialogar com a Argentina e ampliar com o pais vizinho o campo da cooperação. Com o Peru e com o Chile realizamos reuniões
altamente positivas de comissões mistas de cooperação. Realmente, a diplomacia brasileira trata com a justa prioridade a América Latina.

·- 378 Outro pMso Importante foi o estabelecimento de relações diplomáticas· com
a República Popular da China. Foi uma decisão de alto nível, de um pais que
reconhece o próprio peso no cenário mundial e dispõe-se a dialogar diplomática e economicamente com o Mundo, sob os critérios da autodeterminação
· e do respeito mútuo à soberania nacional. com os países do Leste Europeu,
a conduta foi também séria, pragmática. ·
Transcorridos seis meses de Governo· Geisel; sentimos que
BrMil está
.
mais livre e mais dinâmico, sem medos e sem preconceitos, pragmático e res·
·· ·
.ponsável..
. Sabemos que o mundo não· é um mar de rosas. Os jornais mostram as enor' mes dificuldades de países industrializados ou não, numa .conjuntura de crise
. energética, de crise de alimentos,.; de crise monetária e .recessão comercial. As
. crises explodem em outros países, onde a inflação corrói e ameaça a todos .
. O Brasil não é uma exceção. Temos nossos problemas, enfrentamos nossas
· adversidades. Mas não aceitamos as mudanças. como um fatalismo. Não estamos de braços cruzados .. Sentimos que há um grande esforço, uma corajosa
e inovadora, para que o País atravesse a tormenta e saia dela ainda mais forte,
, mais livre e independent~.
O discurso do Chanceler Azeredo da Silveira, ontem pronunciado nas Na. ções Unidas, é a expressão de uma verdade, de uma política que traz em seu
bojo a decisão do Brasil de ser uma Nação ativa, presente em todos os cantos
·onde o interesse nacional indicar, solidária com outros países em desenvolvimento, assumindo responsabilidade por essa decisão e enfrentando-as. Quero
· congratular-me com o Ministro das Relações Exteriores por seu pronunciamento e quero expressar também meu entusiasmo a Sua Excelência o· Presidente Ernesto Geisel pela politica externa de seu Governo.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montoro, como líder.
O SR. FRANCO MONTORO (Como Líder) - Sr. Presidente· e Srs. Sena. dores, por solicitação da Bancada da Imprensa nesta Casa, cumpro a missão,
·de certa forma dolorosa, de comunicar· o falecimento, nesta madrugada, do
· Jornalista Otacilio Lopes.
Todo o Congresso Nacional .conhecia esse bravo jornalista que, há longos
, anos, exercia sua atividade na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
Era o editor politico do Correio Braziliense. Exerceu, no passado, atividades
jornalísticas, sempre com brilho e dedicação, no Diário de Notícias e no jornal
· VItima Hora. Foi um ardoroso defensor· da independência e da liberdade de
Imprensa. Nesta ·sua tarefa de lutador da Imprensa, chegou a receber uma
. punição, que foi revista. A punição fora o .cancelamento do seu registro de jornalista profissional, por ato do então Presidente costa e Silva que, posterior. mente, convencido das razões. que lhe foram apresentadas, .notadamente, por
esta circunstância fundamental de que o exercício da função de jornalista
representava o desempenho de uma atividade necessária à própria subsistência daquele homem de .Imprensa, teve, num gesto de profunda significação
humana, a nobreza de r·econsiderar o ato e mandar restabelecer o registro do
· Jornalista Otacilio Lopes.·
O Sr. Osires Teixeira - Permite V. Ex.o. um aparte?
O SR.. FRANCO. MONTORO - Ouço o aparte de V. Ex."'
O Sr. Osires Teixeira - Nobre Senador, junto às palavras de V. Ex.o. o
· pesar da Maioria. v. Ex." disse bem, Otacilio Lopes foi um homem que mo\ll·e•. jou na imprensa do Congresso Nacional durante longos anos e, a par das qualidades pessoais de amigo, sempre se revelou um profissional cioso dos seus
; deveres. ciente e consciente da grande missão da Imprensa em favor da liberdade. Todo o Congresso .brasileiro e toda a Nação sentem a morte de otacilio
Lopes.
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O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte e a solidariedade de v.
Ex.a.
O Sr. Magalhães Pinto - Permite V. Ex.a um. aparte?
O SR. FRAN(JO MON1.r0RO _:,Ouço o aparte de" V. Ex.a.
O Sr. Magalhães Pinto - · Estou · tomando conhecimento, agora, . com
surpresa, através do discurso de V. IEJ(.a., da· morte de Otacíllo Ló.pes. Meu vel:ho
· companheiro e anúgo, durant.e muitos anos,. na Imprensa no !Rio e depois, aqui
· em Brasilia, sempre estivemos juntos, sendo que ·eu, quando era Presidente da
UDN, candidato .a Governador de Minas; o tive como uni dos ·meus companheiros
. praticamente diário na campanha que empreendi. Quero juntar ao pesar de
V. Ex.a. o meu, bem como a minha solidariedade à família de. Otacíllo Lopes.
Sei que a sua morte será muito sentida e que o. JornallslliD brasileiro perde um
dos seus melhores elementos.
·
O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex.a. um aparte?
u SR. FRANCO MONTORO- Ouço o aparte de V. Ex.a.
O Sr. Virgílio Távora.- Inteligência de escol, bravura levada quase à temeridade, absoluto desapego aos bens materiais· da terra, amigo dos amigos até o
sacrifício, o registro do falecimento de otacíllo Lopes feito por V. Ex.a, nobre
Senador Franco Montoro, V·em recordar-nos os tempos em. que entramos na vida
pública e mostrar à .geração que, hoje, tão desacostumada está daqueles entreveres
de .então, o que de intrepidez, o que de bondade, dentro daquela afoiteza aparente
de que .se revestiam algumas de suas ações, tinha .esse velho jornalista que ainda
morreu joV'em, sempre jovem no pensamento, jovem na idade e, principalmente,
jovem nos sentimentos que punha para com todos aqueles que privavam de sua
intimidade. Temos a certeza de que a Imprensa perde, e nós :próprios, em particular um amigo daqueles· que raramente ·aparecem - um homem com H .bem
grande.
O .Sr. Lourival Baptista - Permite o nobre orador um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Ouço o aparte de V. Ex.a
O Sr. Lourival Baptista - Associo-me ao pesar de V. Ex.a e dos eminentes
Senadores que aqui falaram pe'o falecimento de Otacíllo Lopes. Amigo seu há
mUitos anos, colega de colégio interno, na B·aaua. do seu irmão Daniel Lopes, e
ele próprio, Otacíllo Lopes, colega dos meus irmãos no Colégio Antônio Vieira,
o seu passamento é motivo de tristeza para todos nós. !Rapaz inteligente, grande
jornalista, dedicado à cau.sa da Imprensa, a sua perda será sentida, não só pelos
s.eus colegas, mas por .todos os que com ele conviveram durante muitos anos. Faz
muito bem, V. Ex.8 , .. emprestar este voto de pesar nesta tarde a um moço inteligente e grande jornalista, que com o seu desaparecimento abre uma grande
. ·
lacuna no seio de sua classe.
O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidente, as manifestações dos Senadores
de todas as bancadas atestam o apreço e a a.mizade que toda a Casa tinha para
com esse bravo jornalista. Ambos os Partidos, o MDB e a ARENA, por suas
lideranças, manifestam o pesar do Senado, que é o de todo o Congresso Nacional,
pelo falecimento des-se jovem e destemido homem de Imprensa. Ele serviu I
Imprensa, serviu à causa pública, serviu à Democracia p-ela braveza. pela intrepidez de seus pronunciamentos e pelo exemplo de sua vida e serviu à sua Pátria,
ocupando uma das trincheiras mais nobi'ltantes, que é a da Imprensa. Ali
prestou relevantes .serviços à causa da Democracia e à causas do desenvolvimento
brasileiro.
·
As manif-estações gerais, aqui ouvidas, atestam o valor desse jovem jornalista
e o que há de Irreparável na perda que acaba de sofrer nossa Bancada da
Imprensa.
O pesar de todo o Senado deve ser encaminhado - como foi lembrado - à
sua familia e ao jornal a que ele neste momento servia, ocupando a editaria
·politica, isto é, o Correio Braziliense.

- 378Com esta manifestação, o Senado cumpre um 'dever de rigorosa justiça para
com um homem que dedicou à Imprensa ·e ao País o seu talento e o seu trabalho.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Esta Presidência se associa às justas
homenagens que o Senado acaba de prestar à memória do bravo, valente ,inteligente e culto jornalista Otacíl!o Lopes.
.
·Ele não foi somente um jornalista. Foi também um funcionário lll!pOSentado
desta Casa, onde prestou relevantes serviços. Deixa umá lacuna multo difícil
d·e s·er .preenchida, e uma saudade per·ene, em todos os nossos corações.
· Comunicaremos à família enlutada e ao jornal em que, bravamente, defendia
as suas e!dé!as, que eram as nossas, que el'am as idéias da grandeza de nossa
Pátria, o :pesar do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Lour!val Baptista.
o SR. LOURIVAL BAI'TISTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no último
dia 19. a convite do Diretor do Banco do Brasil, Dr. José Aristophanes \Pereira,
pa.rtic!pe! da solenidade de inauguração da nova Agência do Banco do Brasil
em Porto da Folha, no Estado de Sel'gipe. ·Estiveram presentes o Governador Paulo
Barreto de Menezes, o candidato da MtEJ.'iA à sua sucessão, Engenheiro José
· Rollembel.'lg Leite, o Vlce-Governador Adalberto Moura, o Pr·esidente do Tribunal
de Justiça Desembargador Pedro Barreto de Andrade, o Dr. Almany Farias, Chefe
de Gabinete do Diretor da •Região Nordeste, o Dr. Wilson Garcia, gerente da
Agência do Banco do Brasil, em Aracaju, Prefeitos ·e vereadores da região, pecuar!stas, agricultores, estudantes e convidados.
A nova Agência dispõe de .instalações excelentes. Sua inauguração constituiu
grande acontecimento em Porto da Folha, despertando justo regozijo em toda a
região que por ela será altamente beneficiada. Aquela rica e próspera zona de
Sergipe disporá, a partir d·e então. de poderoso instrumento .para a d!n8,m!zação
maior do seu progresso, contribuindo ainda mais para o enriquecimento do Estado.
Testemunhe! a ale.gr!a com que o povo de Porto da Folha celebrou a inauguração da agência do Banco do Brasil.
Não poderia, assim, deixar de aludir ao fato, relevante para o alto sertão
~:·el1gipano. Por outro lado, Sr. Presidente, devo ac·entuar, desta tribuna, que, mais
uma vez, os governos da Revolução novamente corresponderam a confiança que
o povo de Sergipe neles deposita. Atendida está, desde o dia 19, uma importante
reivindicação do Estado, cujo d·esenvolvimento vai recebando a cada dia novos
impulsos, graças à continuidade administrativa tanto no ·Estado como no !Pais,
uma das maiores conquista do povo brasileiro unido em torno do Movimento de 64.
Porto da Folha é o segundo município sergipano, em extensão territorial,
com 1.031 km, e 15.944 habitantes. Situado às margens do São Francisco, o
mun!cip!o sofre, contudo, os rigores de longas estiagens ficando incluído na região sergipana do Polígono das Secas, onde se registram os mais baixos índices
pluviométricos. Apesar de tudo, o mun!cp!o oferece condições :para transformar-se
em importante centro produtor de cereais e de algodão. culturas que ali já se
desenvolvem em cons!derálvel escala. !!: a zona de pecuária, ·onde são criados em
regime extensivo bovinos e caprinos. A colonização de áreas úmidas situadas às
mal'gens do rio s·ão •Francisco e das lagoas ali existentes possibilitarão· um acréscimo na produção rizícola, sendo, por conseguinte, um fato da maior importância
para a região a !nau·guração da agência de um estabelecimento de crédito como
o Banco do Brasil que poderá prestar o apoio credlticio Indispensável :para a
eJCpansão das atlvldades económicas.
Vale ressaltar que a :próxima Implantação da Usina Hidroelétrica de Xlngó,
com sua localização já definida no II Plano Nacional de Desenvolvimento Económico, no setor "~ecução de Programa ·Ampliado de Ener.gia Elétr!ca", e que
será situada alguns qullômetros acima de Porto da Folha, ainda no baixo São
Francisco, d·everá transformar toda uma vasta região ribeirinha em lm'Portante
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- '379pólo de desenvolvimento. Pode-se mesmo afirmar que uma nova civ1l!zação deverá
nascer naquela área que hoje apresenta um dos menores índices de renda per
capita. do Nordeste. São, por conseguinte, louváveis todas as medidas que tenham
como objetivo fortalecer a economia daquela área, preparando~a desde já, e convenientemente, para a grande arrancada de desenvoLvimento que irá se registrar
nos próximos anos.
o diretor do Banco do Brasil para o Nordeste, Dr. José Aristophanes Pereira,
ao falar durante a Inauguração da agência, fazendo uma análise da problemática
nordestina e da atuação do BanC<J do Brasil naquela área, acentuou a Importância
da região sanfranciscana, C<Jmo área que deverá se transformar em centro supridor
de alimentos e matérias-primas.
O gerente da nova Agência de Porto da Folha, Sr. José Carlos da Costa
Garcia, não foi menos f·eliz ao definir os objetivos básiC<Js da agência e ao sintetizar seu esquema d·e ação com as seguintes palavras:
"O Banco do Brasil - .AJgência · de Porto da Fo1ha, com a efetiva
colaboração de órgãos técnicos voltados para o setor, tais como ANCARSE,
SUVAIE e S·UDAP, Irá adotar medidas que venham suprimir os pontos
de estrangulamento focalizados, buscando dinamizar a r.egião, através de
um uso mais freqüente de sementes seleclonadas, seleção de culturas para
programas de extensão, incentivando a mecanização ou a força animal,
de acordo com as peculiaridades locais, um apoio financeiro cfetlvo na
época da comercialização dos produtos com amparo na filosofia de preços
mínimos, do Gov·erno F1ederal. criação de condições para os criadores
fornecer·em melhor alimentação aos rebanhos, atraJVés da Implantação
de pastagens. prática da silagem e fenação e do uso de minerallzante,
promover a erradicação e o controJ.e d·e zoonoses mediante uso de vacinação nas épocas apropriadas, lncent~vo ao cooperativismo construção de
açudes, barragens, poços e sistemas de irrigação tendo em 'vista a ampliação dos recursos hídricos."
Com a eliminação deste óbice e um trabalho Incessante e profícuo, temos a
certeza de que, dentro em breve, esta região estará trilhando a rota segura do
desenvolvimento.
Recordo, aliás. que em discursos que aqui prof.erl no dia 1.0 de dezembro de
1972, e analisando aspectos da economia de Porto da Folha solicitava do então
Dlretor Camilo Calazans, ilustre sergipano, a Instalação da agência bancária
agora Inaugurada, e cuja repercussão benéfica, na vida do munlciplo e da região
em que se exerce a sua Influência, será logo sentida.
Por entender que o desenvolvimento nessa região, para acelerar-s·e, necessitaria d·e um forte apoio financeiro, Instalei, quando Gov.ernador, a agência do
Banco do Estado de Sergipe em Porto da Folha e, já no Senado, comecei a luta
para que ali também fosse o Banco do Brasil. Com a la1.1ga visão que tem dos
problemas do desenvolvimento, o meu Ilustre sucessor, Gov·ernador Paulo Barreto
de Menezes, logo depois passou também a reivindicar junto à dlreção do Banco
do Brasil. sendo, pois, um dos principais responsáveis· para que fo.sse atendida a
velha e jU.sta aspiração do povo, dos agricultores e dos pecuarlstas de Porto da
Folha.
Desejo expressar, com este registro,. os agradeCII.mentos de se.rg!pe à alta
administração do Banco do Brasil, e, de maneira. especial, ao seu operoso Presidente, Dr. Angelo Oalmon de Sá e ao. Dlretor da Região Nordeste Dr. José
Arlstóphanes Peil'elra, na reafirmação dos firmes ·propósitos do povo sergipano
de tudo empreender em prol do rápido desenvolvimento económico e cultural
do Estado, na luta de transformar, o mais rapidament1e possíve·l, o Ba'asll numa
grande potência.
Congratulo-me com o Govemadoil." Pla.ulo BarJ:ieto de Meneze's, que tudo fez
Pat1a. implantação da. agência e C<Jm o povo de Po·rto da Folha, po:r v·er concil'etizado um velho sonho, ago.ra tornado realidade, no Gov.emo do eminente Presidente Ernesto G€1sel.

_:380Sr. Presidente, esta fOi mais uma oportunidade que tivemos para constata.r
a notável conjugação de esforços dos governos :1\ederal e estadual na luta comum
do desenvolvimento do !Noocleste e, no caso, especia:!mente do meu .Estado. E
verificamos, como. tantas outras vezes, que a conflanç.a que sempr~e depositamos
nos governos da Revolução é cada V'ez mais cowespondidia .pelos .:11esponsáveis
pelo cumprimento dos compromissos .por e~a. assumidos com 'a Nação brasiLeira,
compromissos estes que, não temos dúvidas, jamais serão esquecidos ou poster.glados !
Eta o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE' (Paulo Torres) - ooncedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montoro.
·
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Selnadores, a função fiscalizad-ora. mais do que um direito, constitui um dever do Cong11esso Nacional.
Esse dever de fiscalização pl'eclsa ser e~ercido na &ua pLenitude· para o ·benefício
do País e do próprio Governo. Entre os instrumentos que o processo legisLa.tivo
·oferece a.o COngresso Nacional, para. o exercício dessa função; destacam-se o
. requerimento de :Informações e a atividade flsealizador.a - expre:;samente prevista no Regimento - das Comissões Permanentes da oasa.
Temos feito algumas pro.posições nesse sentid·o e desejamos, hoje,' voltar ao
tema, pwra acentuar a importância dessa atividade :para a. qual deve volta.r-se
a atenção de todo o Oon~l'esso, va~orlza:ndo...se, assim, a função .parlamenta.r
do requerimento de informa.ções e das Comissões, na sua função fiscalizadora.
Para satisi\ação nossa, queremo& destacar o apoio que temos recebido para
essas Iniciativas, que a muitos tem s01ado como algo de heterodoxo, diante da
opinião dominante de um Congresso que se deve limitar ·a •aprovar atos ou
decisõe·s vlnd01S do Poder Executivo. Para. o cumprimento desse dever é de
justiça reconhe<:er que contamos, em primeiro lugwr, com a compreensão e a
deeisão corajosa de V. IEx.a., Sr. Presidente, que ainda numa. das última.s sessões,
num caso de dúvida, não :teve hesitação em decidir pelo deferimento do requerimento de informações, a fim de que se cumprisse essa função fiscalizadora
do eong11esso Nacional.
·
·
Devo destacar, também, o apoio recebido, para essas medidas, de grande
parte de repre&entantes da Bancada da ARJEJNIA, nesta Casa, e de intervenções
da Lidemnça, quando ·exercida pelo nobre Selllador Virgílio Távora, que tem
acompanhado, eompreendido e .apo·lado aquelas medidas, .quando embasadas em
disposições regimentais.
·
Nesse sentido, Sr. Pres~dente, dois grandes órgãos da Imprensa bmsileira, o
Jornal do Brasil e O Estado de S. Paulo, ~~;ca;ba.m de publicar comentários que
devem ser lembrados nesta Casa., elogl.a.ndo, não apenas a. iniciativa d\'1. Oposição, mas a decisão da Presidência e o a.polo de ·representantes da Bancada do
Governo, no encaminhamento destas medidas que representam um:a abmum,
com rigorosa base constitucional e regimenta:!, para o exercício de uma função
que só dignifica o Congresso, que serv'e ao Governo e que serv·e à Nação.
O jornal O Estado de S. Paulo, no editod·al, portanto com· a responsaJbilidade da direção desse órgão de nossa impl'e,nsa, publicado no domingo, dia
22 de setembro último, sob o título "Debate que Pode !Abrir Caminhos", diz:
"No momento em que, aqui e acolá, vo:~~es espa.rsas fala:m em institucionalizar o l'eg!me, criando eondlções para a tão 'esperad'a "abertura.
democrática", e quando os áullcos do Sistema repetem diariamente que
a condição básica reside na existência de pa.l1t!dos fortes e arraigados
.na opinião públim, é confortador ter-se conhecimento amplo do deb~~;te
travado, no Senado Federal, em torno da eompra ·ele vagões fenoviárlos,
na Iugoslávl1a 'e na Romênia, dmando-se de Lado a indústria nacional
e algumas normas gerais de administração. Confortador por vários motivos: primeiro, po11que a. Oposição e a Situação unixam-se, prura solicitar
explicaçõe·s ao Executivo; segundo, porque todos soubemos o que se
discutiu, e fin·almente .porque pelo ·debate se teve a exaila. Impressão de
que o Senado, afin,al, tomou consciênda de sua função fiscalizadora."
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- 381 . E continua o edltorlal com conslderaçÕiB altamente elogiosas à d!scu.ssão
travada neste plenário, .à decisão dia Presidência e à atitude de vârios <:ln• Srs.
Senadores que integ11am a Bancada do Governo.
Pela sua significação e importância, solicitamos que esse editorial d' O EStado
de S. Paulo, assim como o artigo· ;publicado. no Jornal do .Brasil do dia 23 de
setembro último, na "Ooluna do Castello", Intitulado "Nem Multo velho Nem
Acomodado'!, sejam consid&~ados como parte integu-ante do nosso pronunciamento.,
O artigo da "CoLuna do Oastello", depois de referir-se, também em termos
elogiooos, ·a esta IS.tlvldade que abre .perspectivas do exercício de uma função
fiscall2iadora efetlva por parte do Congresso, conclui com as seguintes considerações:
"Qualquer que seja o resultado do !requerimento do Sr. Montara, parece
Legítimo admitlll', desde logo, que eLe pelo ·menos já. serviu para constatar.
que o Seoocio·não estâ tão velho e nem tão acomodado como se pensa."
São· I1!1anifestaç·Ões que representam uma homenagem ao Senado, e, por isso,
solicitamos a sua transcrição como parte· integrante· do nosso. pronunciamento.
Por outro lado, sr. Presidente, queremos esclarecer o sentido rigorosamente
.
jurídic.o e COOlstltuclonal da decisão de v. Ex.a
A função fiscallzadom. é uma decorrência da própria natureza do COngresso
Nacional. Além deste fundamento doutrinário, esta função .tem o seu fundamento
na letra expressa da Constituição, que, no a.J.1t. 45, estabelece:
"A lei regula!l'â o processo de fiscalização, pela Câmara dos DeputaiClos
e pelo Senado Fedem.l, dos atos do Poder E~ecutlvo, incLusive os da·
administração indireta."
É função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo a ser ree;lizada pelo
Congresso, inclusive à administração lndlreta. Portanto na maior amplitude, o
Congresso deve exercer essa função em nome do povo que representamos.
o art. 1.0 , § 1.0 da Constituição - é preciso não esquecer - reafirma a:
norma básica de um regime democrático:
"Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido."
E qual o pod.er que emana do povo, diretamente, pelo voto de todo n
Brasil, senão o Congresso Nacional?
.
É, portanto, um dever do Congressista exercer essa função fiscalizador~
E paEtlcularmente, no tocante ao requerimento de ·informações deferido por
V. Ex.a, além de regimental, hâ uma base no próprio texto constitucional art. 30, letra d - que estabelece:
"A :Mesa da Câme;ra dos Deputados ou a do Senado F1ederal encaminhará., por intermédio da Presidência da República, somente pedidos
de Informação sobre fato relacionado com matéria legislativa em
trâmite ou sobre fato sujeito à fiscalização do Congresso Nacional ou
de suas Casas."
Evidente que. os atas da administração indlreta, como acabo de ler, por
disposição expressa do art. 45 da Constituição, estão sujeitos à fiscalização
do congresso Nacional. Mas há. aqueLes que dizem, como afirmando em tom
de objeção à decisão de v. Ex.": falta·rie; uma lei para regulamentar esse artigo
da Constituição. Poderiamos responder duplamente: em primeiro lugar, que a
função fiscalizadora do Congresso Nacional é uma disposição auta-aplicâvel - . o
Congresse> tem essa função pela sua própria existência, .independentemente de
regulamentação. Em cada caso concreto, talvez seja necessário recorrer-se a
uma norma expressa. Pois bem, e.sta nós a temos. Quando a Constituição fala
que a lei regulará., ela estabelece evidentemente referência a uma norma jurid.lca
de hierarquia da lei, mas é claro que essa norma. pode ser uma lei, um decreto-lei,.
um decreto legislativo ou aquilo com que contamos: norma regimental, que tem
a mesma hierarquia das leis, Temos em nosso Regimento disposições expressas
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- 382 sobre a competência das Comissões. Ao falar das Comissõ-es Permanentes, o
Regimento do Senado, no seu art. 74, com referência expressa ao art. 45 da
Constituição, que dispõe sobre a função fiscalizadora do Congresso, declara o
seguinte:
"Art. 74 - As Comissões Permanentes têm por flnalluade estudar os
assunto.s submetidos a seu exa:me, sobre eles manifestando-se na forma
prevista neste Reglmen.to, assim como e:x;ercer, no âm•bito eras respectivas competências, a fiscalização dos atas do Poder EJ:!c-ecutivo e da
administração descentralizad'a prevista no art. 4!5 da Constituição."
A lei já temos. São neces.sária:s outras leis. Temoo um projeto com pareceres
favoráveis cuja decisão final depend-eu de providência requerida pela Liderança
da ARENA, para que a matéria fosse examinada em conjunto com outras proposições, determinanuo que os atos e a:s contas das empresa.s públicas sejam sujeitos
à fiscalização do Tribunal d•e Contas da União e, portanto, ao Oongr.esso Nacional. E outras medidas que podem vir ainda a ampliar essa função, como
disse, no Interesse..do próprio Governo e da própria administração, porque quem
age conetamente, não teme a fisca'lzação. E, no interesse da Nação, não há
G<lverno que possa estar imune a erros praticados por setores ·da administração.
Em todo o mundo o Congresso tem essa: função. O Brasil não seria uma exceção.
É preciso que se rellifi.rme, como foi destacado nos artigos a qu·e nos re·ferlmo..~ qu.e ao f•azer-se uma crítica a um ato praticado pela adminlatração direta
ou !ndireta, não envolve esta crítica ou esta: fiscalização, nenhuma limitação,
nenhuma ofensa ao Presidente da República, aos Mi·nistros de Estado ou a
qualquer autoridade; pelo contrário, dentro do jogo de atribiuições da Administração Pública, é uma cola·bora-ção que se presta ao Governo, porque ele deve
ser o primeiro inter·essado em apurar a v:eracida:de ou a inverd•ade a fundamentação ou não fundamentação das crítlca.s que se fazem a: atas d'a administração.
A Constituição, e o Regimento dão ao Congres.so poderes suficientemente
amplos para exercer uma série de at!vidades fiscalizadoras. Exerçamos, pelo
menos, essas a tivlda:des.
Desejo, com esta intervenção, fundamentar a iniciativa que tomamos na
última semana, ao mesmo tempo .em que damos ciência dess·es artigos ao Senado
- do c·onhecimento d•e muitos dos Srs. Senadores -, de dois dos ma:ls brilhantes órgãos de nossa Impl'lensa, elogiando e enaltecendo esta atlvidade, que
abre os caminhos de uma normalização.
·
Quando o Senhor Presidente da Repúb~lca se ref·eria à imag!nacão dos
homens públicos pa:ra essa normalização, certamente incluía, entre esta sua
previsão, o exercício desdobrado d'as atividades que não .estão sendo exercidas,
apesar de previstas em normas regimentais.
. :Ao procurar abrir esses novos campos, para o exercício da função fiscalizadora, nada: mais fazemos do que colaborar com esses propósitos do 'P.resid.ente
da República, que são os desejos de toda a Nação: que o congresso exerça, em
toda a plenitude, a sua função legislativa e fiscalizadora.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (i\fuito bem! l
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO MONTORO EM SEU
DISCURSO:
COLUNA DO CASTELLO
. NEM MUITO VELifO NEM ACOMODADO

Brasília - Dê-se de barato que o presidente do Senado deferiu no arrepio da
Constituição e do regimento o requerimento de informações do senador Franco Montoro
sobre compra de vagões, no estrangeiro, como sustentou o vlce-llder do Governo,
sr. Eurico Rezende. Ainda assim, d·esse gesto de llberalldade, o que ficou para o senado,
foi um saldo que só o dignifica e o reabilita, perante aqueles que, sabendo-o uma
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faz, de que é um recanto reservado à modorra, ao ócio e ao chã. de pollt!cos provectos.
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Pois, em verdade, o Senado deu, no episódio, uma demonstração de juventude..
O Sr. Franco Montoro vem Insistindo em apurar a compra de . 5 mil 900 vagões
!errov!á.rlos adqUiridos pelo Brasil, na Romênia e na Iugoslávia, em troca de café e
minérios e a preços que ele alega serem 50% mais elevados do que os preços da Indústria
brasileira de material ferroviário. Feita sem concorrência pública e contra o espirlto
de proteção à Indústria nacional, desde 1966 incrustado em nossa legislação, a transaç!io,
da ordem de 200 milhões de dólares, teria sido autorizada, ao apagar das luzes da
antiga dlretorla da Rede Ferroviária, a 25 · de março, contrariando pareceres técnicos
e financeiros que, aliás, teriam em· segUida desaparecido dos arquivos. A titulo de
Ilustração, o Senador paulista deixou assinalado que a operação deve ter proporcionado
no mínimo uma comissão de 20 milhões de dólares, ou seja, 140 milhões de cruzeiros.
Nos debates da longa tarde parlamentar, afloraram. aspectos que se perderam na
rotina dos noticiários, a começar pelo fato de que nem o MDB foi tão oposicionista a .
ponto de envolver, nominalmente, quem quer que seja, nas Irregularidades denunciadas
e nem a Arena foi tão governista a ponto de opor restrições, ou tentar obstruir a proposta de apuração de tudo. Ao contrário, senadores governistas louvaram a ação do
representante de São Paulo, como fizeram o Sr. José Sarney ao ressaltar que, com
isso; ele encarnava ·adequadamente o poder de fiscalização do Congresso e o Sr. Alexandre costa, para quem aos senadores do Governo só resta agora pedir que a Rede
Ferroviária Informe por que preferiu comprar mais caro.
Outro depoimento digno de registro foi o que produziu o senador Amaral Peixoto,
relembrando o que ocorreu nos Idos de 1957 ou 1958, quando o Brasil adquiriu de um
pais do Leste Europeu navios a troco de café. Um belo dia o representante do me,
em Nova Iorque, se viu desorientado porque o pr.eço do nosso produto cala, assustadora
e inexplicavelmente, embora as exportações quer do Brasil, quer dos outros países
para Nova Iorque não tivessem aum·entado, e nem a previsão de safra fosse de molde
a .influir negativamente, nos preços. O homem recorreu a ele, Amaral, então Embaixador em Washington, e afinal as coisas se esclareceram: C> café que o Brasil exportava, comC> pagamentC> dos navios não la para seu destino, era, simplesmente, desviado
para os Estados Unidos e, ali, entrava em concorrência com as próprias exportações
brasileiras, provocando a queda nos preços.
Com essa intervenção, o senador fluminense qUis oferecer ao Governo, sem entrar
no terreno de Qutros eventuais procedimentos condenáveis no caso dos vagões, uma
advertência, quanto aos perigos de aviltamento dos produtos brasileiros, sempre que
eles figurem como elemento de troca em transações daquele tipo,
Neste nível, os senadores oposicionistas fizeram questão de ressaltar que não põem
em dúvida a honorabilidade, nem do atual e nem do Pr.ealdente anterior, o que, entretanto, nli.o exclui uma hipótese que é decorrência das próprias contingências humanas:
a de que em qualquer Governo, como em qualquer empresa, a despeito de quanta
honradez e austeridade possam caracterizar os escalões de cima, nem tudo será neces·
sariamente limpo, nos escalões de baixo.
Qualquer que seja o resultadC> do requerimento do Sr. MC>ntoro, parece legitimo
admitir, desde logo, que ele, pelC> menos, já serviu para constatar que o Senado não
está tão velho e nem tão acomodado como se pensa.
Abdlas Silva - Redator substituto.
DEBATE QUE PODE ABRIR CAMINHOS

••

No momento em que, aqui e acolá, vozes esparsas falam em Institucionalizar o
regime, criando condições para a tão esperada "abertura democrática", e quando os
áullcos do Sistema repetem, diariamente, que a condição básica reside na existência
de partidos fortes e arraigados na opinião pública, é confortador ter-se conhecimento
amplo do debate travado no senado Federal em torno da compra de vagões ferrC>viárlos
na Iugoslávia e na Roménia, deixando-se de lado a lndsútrla nacional e algumas
normas gerais de administração. confortador por vtírlos , motivos: primeiro, porque a
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-384Oposição e a Situação uniram-se .para solicitar expllcações ao Executivo; segundo, ·
porque todos soubemos o que se discutiu, e· finalmente, porque pelo debate se teve a
exata impressão de que o ·Senado,. afinal, tomou co·asc!êncla de. sua função fiscalizadora.
o assunto da compra dos vagões ferroviários nos pafses do Leste europeu não é,
em si mesmo, fato novo. Várias vezes, no .passado, inclusive nos perlodos governativos
revolucionários, as autoridades federais fizeram encomendas de vagões ou navios aos
pafses da Europa Oriental para equilibrar nossa balança comercial, favoráveis ao Brasil··
pelas especiais condições das diferentes economias. Por isso, apesar tios protestos ·que
sempre· se ergueram nos setores Industriais prejudicados, ou nos meios políticos interessados em pescar em águas turvas, as coisas sempre se encerraram: airosamente para
o Governo, dada a ·absoluta certeza de que· nada de errado acontecera.
No caso atual, como bem aceltuaram os s~nadore~ ar~nistas Alexandre Costa e
José Sarney, a apuração tias clrcimstãncias em que· se deu a aprovação da compra dOs

vagões é do maior interesse do goverrio. E tia opinião pública, diríamos nós, pois é
estranho que uma · equipe de dlreção de · autarquia federal aprove e assine contrato ·
para compra no valor tie 200 ·milhões de dólares poucos dias antes de ser substituída ·
por outra. Com a agravante de aprovação ter-se dado, ao que se Informa, contra·
pareceres de órgãos técnicos.
Reconheça-se que a situação é, no mínimo, estranha - e .tão nials contrária aos
hábitos (a configurar-se a hipótese constante das Informações solicitadas pelo Senado)
quando se afirma que os pareceres da comissão técnica, desaconselhando a compra,
desapareceram misteriosamente.
A liderança do Governo no Senado ensaiou a defesa do Governo, mas 'não conseguiu
passar. da atribuição de Intenções à Oposição (motivo eleltoreiro da denúncia) ·e da
justificativa económica tia. operação (equillbrlo da balança comercial). Ora, pelo menos
para nós, não é isso que está em jogo, pelo menos agora. o !n1portante é saber se de
fato a operação foi decidida nas condições em que se· denuncia, as quais são, ao menos, .
estranháveis para um governp de austeridade inlpar. E quanto ao aspecto económico,
seria também difícil conclllar os sucessivos déficits da. balança comercial e o esforço
para substituir a importação de. máquinas, eqUipamentos e tecnologià por uma. operação
que nada acrescenta ao nosso parque fabril e pouco à nossa situação cambial.
De qualquer maneira, esperamos para ver como o governo se sal dessa. dificuldade. ·
O que gostaríamos de ressaltar, nisso secundando. as .palavras irritadas do sena.dor
Franco Montoro, é que o Senado, ao aprovar o requer!nlento de informações e ao
delegar à sua. Comissão de Transportes poderes para examinar minuciosamente a
operação, está, simplesmente, exercendo seu direito de criticar e de fiscalizar. Ele rea!lza.
aquilo que se poderia. chamar de a.uditorla externa dos a.tos do Executivo, antes mesmo·
que o Tribunal de Contas o faÇa. E ao assim proceder, cumpre pela. primeira vez
em muitos anos uma das funções· precípuàs do Legislativo; que é fisclillzar o outro·
poder, aquele que "incha" coin o decorrer dos dias, dando a si próprio e aos lngênuos
outros a Impressão de que sua hipertrofia obedece a tima. lei inelutável dos tempos.

Há semanas, comentando seminário que se rea.llzava. no Rio sobre o pa.pel do Legis-.
lativo, dizíamos que seria. sem sentido discutir o a.ssunto enqua.nto persistissem as
condições vigentes. O deba.te no Senado, e seu conhecimento, fazem-nos perguntar se não
começou a. processar-se, por ·meio da discussão politica· de questões administrativas, uma
pequena alteração nas condições vigentes. A questão teni razão de ser, pois é principio
comezinho de. Política. .que, num Estado estrita. e burocraticamente regulamentado,
todos os assuntos administrativos são polltlcos. E assim sendo, à medida em que se
sobe na escala das decisões, quanto mais alto o poder de. decisão, mais politico e mais
"secreto" o assunto.
·
Se o Sistema realmente consentir que o conhecimento de debates como esse que
comentamos se torne rotina - e se o Congresso não hesitar em analisar a fundo os
eventuais erros da administração - é possível que se crie, lentamente, no próprio
Sistema, a idéia de que a discussão faz parte da vida politica e mesmo da. vida burocrático-administrativa. A ausência de discussão, mesmo nas administrações burocráticas, é que enseja o erro - como o que o Senado Federal deseja, agora, apurar, apoiado
no que a opinião pública ainda tem de ativo e democrático.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Não há lllla.ls orado!res inscritos.
Lembro aos Sm. Senadoces que o Corngressc> Nacional está convocado para
uma Sessão a realizar-se hoje, às 19 hooas, no plenário da Cãma.m dOO Deputados e destlnad:a à leitura da Mensagem BresLdenc~al n.0 67, de 1974-CN.
Nada mais havendo que tratar, vou encen-ar a. ;presente· Sessão, designando
para a Sessão Ord1nárla. de amanhã, d1a 25 de setembro, a seguinte

ORDEM DO DIA
1

I

I I

Discussão, em turno único, da Reci:ação Final (of,erecidla pela Comissão de
Redação em seu Parecer n.0 436, de 1974), do Projeto de Lei da Câmana n.0 100,
de 1974 (n.o 2.075-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor P!residente
da República, que fixa os valores de venctme!llltos .e gratificações dos cargos
dos Grupos-Atividades de APc>io Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços de
Transporte Oficial e Portaria, Artesanra.to, Outras· Atividades de Nível Superior,
Outras Ativida.des de Nível Médio e• Dlreção e Assistência Intermediárias, do
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal ReglOillal de> TM.balho da 8.a Região, e dá outras providências.
2
. DisCussão, em tumo único, do Prodetc> de' !lei da Câmara n.0 88, de 1974
(n.o 2.024-B/74, na casa de origem), de 1nlciativa do Senhor Presidente da
República, que dispõe sobre a obrigatodeda.de dia iodação do sal destinado ao
ooillSumo humano, seu controle pelos órgãJos sanlitários, e dá outras providências,
tendo
PARmlCERES, sob n.os 427 e 428, de 1974, das Comissões
- de Saúde, fa.'Vorável, nos termos do substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela constituctonalldade e juridicidalde do substi.tutlvo da Oomissão de Saúde.
3

Discussão, em primeliro turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 43, de 1974,
de 1autoria do Sr. Se:nlldm' Fausto Castelo-Branco, que alte11a os a;r:t.s. 1.0 , 2.0
e 8.o da Lei n.O 1.944, de 14 de agosto de 1953, que torna obrigatória. a iodetaçãlo
do sal de cozinha destinado a conSIUtnO alimenta.!' nas regiões booigenas do Pais,
tendo

PARECEHJES, sc>b n.os 368, 369, 370, 427 e 428, de 1974, das Conússões:
- de Constituição e Justiça, 1.0 p11c>nunciamento: pela constitucionalidade e juridlcidade, com a emenda. Qille apresenta de n. 0 1-CCJ; 2.0 pronunciamento:
!Pela constitucionalidade e juridicldade do Substitutivo da Comissão de Saúde;
- de Economia, favorável ao !PI'Ojeto e à 1emenda da Comissão de Constituição
e Justiça., e com a ·emenda que apresenta de n.0 2-m:;
- de Saúde, 1.o pronuncl:amento: favorável ao pro}eto e à emenda da Comissão
de ConstLtu!ção 1e Justiça; 2.0 pronunciamento: favorável, nos t&mos do Substitutivo que apresenta.
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do substi:tutivo d'a Comissoo de Sta.úde.
4
Discussoo, em turno único, do Projeto de Lei da Câmm-a n.O 111, de 1974
(n.o 2.043-B/74, na Casa de origem), de 1n!cLa.tlva do Senhor Presidente da
República, que autoriza o Instituto Brasileiro de Desenvolvlme!llltc> Florestal mDF, a alienar imóveis que menciona, tendo
PARECER FAV:ORAVEL, sob n.0 426, de 1974, da Comissão:
- de Finanças.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 35 minutos.)
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165.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
eEn 25 de seteEnbro de 1974
PRESID:fJNCIA DO SR. PAULO TORRES

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs, Senadores:
José Guiomard - Flávio Britto - José Esteves - Catte,te Plnhelxo
- Ja.rbas Passarinho - Renato Franco - Alexandr~ Costa - Clodo~
Milet - José Sarney - F1austo Castelo-Bmn.co - !Petrônio Portella Virgilio TáVOII&- Wilson Gonçalves- Dlnarte Mariz- Luís de Barros
- Je.ssé Freire - Wl1s:on Oampos - .Arnon de Mello - Luiz ca.vaicante
- Lourlval Baptista - Antônio Fernandes - !R.uy Santos - Carlos
L!ndenberg - Paulo Torres - Gustavo Capanema - Magalhães Pinto
- Franco Montoro - Orlando Zancaner - Leoni Mendonça - Osires
Teixeira - Fern!IIIldo Col1rêa - Celso Riamos - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa: o com:pareclmento de 33 Srs. Senadores. Havendo núm&o regimental, decla:ro a:berta; ·a

Sessão.

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

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO SENHOR PRESIDEN'I1E DA REP'OBLIOA
De agTadecimento de remessa de autógrafo de Decreto Legislativo
- N.0 294/74 (n.0 469/74, na origem), .de 24 de sertembro, 11ef,erente ao Decreto
Legislativo n. 0 66, de 1974, que aprova o texto do Decreto-Lei n.o 1.337, de
23 de julho de 1974.
. O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação.
. .
Sobre a mesa, comunicação qUJe será lida pelo Sr. 1.0 -Secretário,
li: lid'a a seguinte

COMUNICAÇAO
Em 25 de sertembro de 1974.
Senhor Pa.1e·sidente:
Tenho a homa de comunicar a. vosSa. Excelência que me ausentarei do ~a.is
a partir de 29 diO oo~te. a fim de, no desempenho de missão com que me
distinguiu o Senado, participa.r da s1.a Conferência Interpa.rla:mentar do Grupo
Brasileiro dJa União Interpa.r~amenta.r, a rea!lzwr-se em Tóquio, no próximo
mês de outubro.
Atenciosas sa.udaçõoo. - José Samey.
O SR. PIRESIDENTE (Paulo Torres) - A Mesa fica ei,ente.
O Sr. 1. 0 -Secretário procederá à leitura de requerimento que se Qcha sobre
a ·mesa
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lido o seguinte:
REQUERlMENTO
N.0 215, de 19'74

Nos ternws do art. 283 do Regimento Interno, requela:o tenham tramitação
em conjunto o Projeto de Lei do Senado n.o 135, de 1973, que regula a. alienação
de benS imóveis do !Distrito F1ederal e dá outras providêndas e o Projeto de
Lei do Sen-ado n.0 119, de 1974, que dispõe sobre a compra e alienação de beM
Imóveis do Distrito Fedeml.
Sllil:a das Sessões, 25 de setembro de 1974. -

Cattete Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Este r~uerlmenJto será publicado e,
a seguir, incluído na ordem do Dila, nos termos do disposto no srl. 280, litem. II,
n.0 8, do R.eglmento Interno.
Concedo •a p8.1av11a. ao nobre Sena.d.or Flranco Montoro, como Líder.

'·,.I
l ..

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluida. a.
exposição do Senador Virgi!io Távora sobre os rumos da politica nuclear do
Pais e após os debates travados no Senado, julgamos conveniente tentar fazer
um resumo dos pontos fundamentais abordados, suas conclusões e posíveis
providências a. tomar.
Tornou-se claro, nos debates, que existem certos aspectos técnicos da politios. n·u!clear !)/Ue só poderiam ser melhor abordados por especialistas, dos
o~gnnismos oficiais e das Universidades, que fossem convidados a expor seus
pontos de vista na COmissão de Minas e Energia do Senado. Tanto os dados
da companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear - CBTN - e da Comissão
Nacional de Energia Nuclear - ONEN - foram seriamente questionados, como
o foram também dados constantes de conferências e trabalhos de cientistas e
técnicos que citamos. Estas dúvidas, de caráter técnico, evidentemente não
podem ser resolvidas num debate de plenário, mas só por especialistas na matéria,
em reunião de estudos.
Por outro lado, a exposição do senador Virgillo Távora fez justiça. à magnitude e importância do problema.: dentro de 15 anos a energia nuclear terá no
País a. importância. que tem hoje a. indú&tria do petró!eo e as nossas discussões
lembram as que cercaram a criação da PETROBR.AS, hoje a maior empresa
da América Latina. Se as decisões de há 2() anos atrás tivessem sido outras,
talvez não tivéssemos hoje a PETROBRAS e todas as conseqüências positivas
de sua ação no Pais, uma das qua1s é o desenvolvimento dos pólos petroquimlcos. Da. mesma forma, uma decisão correta no campo da. energia nuclear
nos permitirá dispor, em 10 ou 1·5 anos, de um pujante setor industrial de
vanguarda capaz de nos proporcionar independência neste campo. Caso contrário, correremos não só os riscos da dependência., como os ónus de enormes
dispêndios em moeda. estrangeira necessários à aquisição de reatores nucleares
no exterior.
Nesse ponto, não parece haver maiores divergências entre nós. Aliás, é
oportuno elogiar a. mente aberta com que o representante do QQverno, Senador
Virgillo Távora, expôs a matéria, não pretendendo ser o dono da verdade
e admitindo a adoção de outras alternativas, o que nos dá a esperança de que
sejam fixados novos rumos para a política nuclear brasileira, de modo a atender
- não aos reclamos da Oposição - mas às necessidades do desenvolvimento
e da tecnologia nacionais.
Se tivéssemos que resumir em poucas palavras tudo o que disse o Senador
Virgillo Távora, diriamos que a politica propugnada por S. Ex. 6 é a que foi
seguida na. implantação da indÚStria automobi!istica. no Pais: primeiro, a compra
de automóveis no exterior, depois a fixação de subsidiárias dos fabricantes no
Pais, fabricação parcial das peças menos essenciais pela indústria nacional e,
num último passo, fabricação total de automóveis no Pais.
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nuclear - e demonstraremos adiante que não o é - o desempenho da Comissão
Nacional de Energia Nuclear - CNEN - e da Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear - CBTN - tem sido fraquíssimo, como as próprias declarações
do Diretor-Gera! Adjunto da Agência Internacional de Energia Atômica - Professor Helmut Gullbrechet, citado pelo Senador Virgílio Távora, o indicam são palavras deste ilustre professor, cientista e técnico:
"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 mo•
derna." ·
"em diversas áreas das aplicações de isótopos e radiações foi atingido
o melhor nível internacional."
"o Centro de Energia Nuclear na Agricultura -CENA -, de Piracicaba,
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 País, como meio poderoso de combate ao câncer."
"contrastando com a maioria de outros reatares de pesquisa no mundo,
o reator de piscina do Instituto de Energia Atômica de São Paulo não
·
. tem quase canais experimentais sem uso."
São as palavras do cientista, repito.
o leve tom irônico das palavras do ilustre visitante parece ter escapado
à apreciação do S·enador Virgilio Távora. Tudo o que diz o professor da Associação Internacional de Energia Atômica é que o uso de isótopos radioativos
na agricultura e medicina no Brasil vai indo bem. Nenhuma palavra sobre
energia nuclear, nem programa nuclear, entendido como reatores nucleares, ·sua
construção e desenvolvimento.
O cientista se refere a outros aspectos da tecnologia nuclear, mas não precisamente àquele abordado no debate.
· ·
6
o Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex. um aparte?. (Assentimento do
orador.) - A colocação do aparte, no momento, esperamos não. interrompa o
fio do raciocínio de V. Ex.a., nobre Senador Franco Montoro, mas permita-nos
recordar palavras suas de discursos anteriores, quanto justamente, em se
tratando de energia nuclear, em se tratando · do setor ora percutido por
V. Ex.a., reclamava bastante V. Ex.a. que "não era só reatar a considerar, tinha
que se examinar o setor dos isótopos, tinha que se ver a parte da utilização na
Medicina, na Agricultura, desta nova alavanca do progresso que é a libertação
do átomo". Mas, eminente Líder, passando de raspão pelas palavras generosas ...
O SR. FRANCO MONTORO - Justas.
O Sr. Virgílio Távora ;_ ... e, diremos assim, ·ligeiramente irônicas, às vezes,
de V. Ex.a., queríamos, apenas, deixar bem patente que estamos absolutamente
convencidos de que a partir de 1969 V. Ex.a. deve estar recordando-se bem da
data que afirmamos - é que o BraSil, mercê da ação do .então Ministro Dias
Leite e do atual Presidente da Comissão Nacional de Energia ,Nuclear, Hervâsio
Carvalho, tomou uma direção que pode ser defendida - e o Jazemos com todo
prazer - correta ·e segura na procura da senda nuclear, retomando aquelas
tentativas bem embrionárias - podemos dizer que Alvaro Alberto, otacillo
Cunha e Damy tinham levado a. efeito nas décadas de 50 e 60. Tornamos a
dizer a V. Ex.11 - e V. Ex.a vai ver no Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento - que há uma determinação do Governo .em obter a independência
tecnológica, seja quanto a combustíveis, seja a materias. Nós divergimos até o
dia de hoje nos caminhos a seguir; se V. Ex. a nos convencer do contrário·- e
até o momento não o fez - seguiremos a idéia de V. Ex."' Mas, queremos dizer
que há uma decisão governamental básica; é a independência, tanto no setor
da construção dos reatores como no setor da obtenção ·do combustível nuclear.
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- '389em todas a.S suas fases. Permita-nos dizer que se está agindo com todo esforço.
como afirmamos a v. Ex.", não éramos profetas, mas v. Ex." esperasse que
os fatos iriam comprovar nossas dMlarações. O II PND parece vem mostrando
que aquelas ·idéias básicas, por nós apresentadas, o Governo pretende seguir.
· O SR.. FRANCO MONTORO - Do aparte de V. Ex." eu destacaria dois aspectos: o primeiro, as referências do Professor Helmut Gullbrechet. S. Ex." se
:eferiu, como disse, aos aspecto~ da energia nuclear no tocante à.s suas aplicações
a medicina, à· Agricultura, e nao ao tema que nos ocupa, que é precisamente o
fundamental - a construção dos reatares para produção de energia. Ai é que
se vai travar fundamentalmente a grande diretriz da política nuclear brasileira.
· . Nobre Senador Virgílio Távora, V. Ex." citou a· opinião do autor, e ele não
se refere a. esta política relativa aos reatares para a produção de energia nucLear
em escala industrial, mas àquelas atividades em outros setores. Elogiou o Brasil
pelo· que fez em matéria nuclear nos outros aspeçtos, e omitiu precisamente o
ponto fundamental. Poder-se-ia ver nas palavras desse Professor uma critica
implícita ao ·desenvolvimento brasileiro, porque elogiou outros aspectos e calou-se
sobre este que é objeto da nossa discussão. Por isso, quero colocar nos devidos
termos a citação invocada por V. Ex."
O segundo aspecto: diz V. Ex. 11 que no novo PND já se abrem perspectivas
a esse respeito. De certa forma sim, porque se fala no aproveitamento dos
reatares de urânio enriquecido, no desenvolvimento dessa tecnologia, mas também há disposição de que serão apoiadas as. pesquisas em re 1ação a todos os
tipos de reatares - ·allâs mantendo a tese de V. Ex.11 - deixando aberto o
problema, não o fechando, na linha do urânio enriquecido.
·O Sr. Virgílio Távora - Permite-nos V. Ex.11 outro aparte?
O SR.. FRANCO MONTORO - Com prazer.
O Sr. Virgílio Távora - Nobre Senador Franco Montoro, va,mos novamente
colocar o problema num ponto em que V. Ex." e eu possamos discutir, sem que
estejamos trocando apenas frases que, no fim, não conduzem a nada. O II
Plano Nacional de Des.snvolvimento deixa bem claro que se procura obter e
gostaríamos chamar a atenção dos nobres Pares para este ponto, embora a
matéria muito árida - a idéia básica do Governo, e já áquele tempo dizíamos
- V. Ex." há de se lembrar, é o 111ue hoje vemos retratado no P!ano: obtenção
da independência tecnológica, quanto à construção de reatar e quanto ao ciclo
de combustível, desde sua extração até o seu processamento final. Para que
possamos discutir se está certo ou se está errado, e agora podemos dizê-lo, já
baseado no II Plano Nacional de Desenvolvimento, e não o fazíamos àquele
tempo, porque não somos levianos, não éramos porta-vozes de um Plano que
ainda não existia, gostaríamos de fixar que a idéia do Governo, quanto às·
diferentes linhas de reatares, também está muito clara. Não hâ só um tipo,
mesmo no urânio enriquecido, de reatar a:dotado em Angra dos Reis. O de
urânio enriquecido, este que está sendo o fulcro da discussão quanto à sua
aplicação, tem. o PWR, o BWR levemente enriquecidos, compreende os tipos
outros mais ricamente enl:iquecidos, os de altas temperaturas. Então, o Governo
não-fechou mão de rua a nenhuma das soluções de urânio enriquecido.
O SR. FRANCO MONTORO- Ai, divirjo de V. Ex." Não apenas de urânio
enriquecido, não fechou também de urânio natural.
·.o ·sr. Virgílio Távora-· v. Ex." vê, pelos' programas· da própria Companhia
Brasileira de Tecnologia Nuclear que aqui flitamos, o Governo não abriu mão dos
estudos que estava fazendo, inclusive no IME, sobre a água pesada há quase
10 anos. Pode haver dúvida quanto ao método da obtenção dessa água pesada
pelo ácido sulfídrico, mas não abriu mão. O Governo está abso 1utamente decidido
na obtenção dessa independência, e é o que V. Ex.11 vê no Plano. V. Ex.11 toma
a argumentação achando que não se fez nada. Ao contrârio estávamos atrasados
em relação a outros países, não esses 3, 4 ou 5 anos de que hoje nos acusam.
Já estávamos atrasados 20 anos, em relação a países vizinhos que V. Ex. 11 sabe
qual é. Não tenha o nobre Colega a menor dúvida de que a diretriz é absolu-
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vários institutos, uns diretamente e outros por convênio, como o IEA, subordinados à Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear e à CNEN, comportam
estudo de diferentes tipos de reatares. Agora, o que fez o Governo? Escolheu
para Angra dos Reis determinado tipo. Achamos nós, e aqui já provamos à
saciedade, que era o que melhor se ajustava, no momento, àquelas necessidades.
E tivemos o prazer de ver, num documento oficial do Governo - agora, sim, é
documento oficial do Governo, e não mais a opinião isolada do Líder da Maioria,
nem a do próprio Pa:rtido, nem de órgão Governamental, mas do próprio Poder
Executivo - que há uma justificativa porque assim procedeu e porque deve
continuar, na construção das centrais nucleares, na utillzação, dentro do atual
quadro da tecno!ogia do setor, de reatares de água leve com urânio enriquecido.
Considerou para tal não apenas o fato de ser do tipo de reatar adotado em
mas de 85% das usinas existentes (construídas e em construção) - foi o
que sempre dizíamos aqui - como o de já se estar disseminando a tecnologia
de enriquecimento do combustível que está sendo aberto, inclusive para empresas privadas nos Estados Unidos, Europa e Japão. Quer dizer que mais uma
vez aqui é reafirmado terminantemente aquela idéia que dissemos a V. Ex.a.
Não concebemos como se possa divergir dessa idéia geral do Governo, que
leremos:
"Dever-se-á desenvolve.r p·rogra:ma com vistas à wbsorção da. tecnologia
de enriquecimento do urânio ... "
O SR. FRANCO MONTORO - Aí é que há a divergência.
O Sr. Virgilio Távora" ... e da tecnologia de reatares, realizando-se, igualmente, esforço para
efeito de progressiva instalação da produção de reatares no País <com
adequado índice de nacionalidade e observados os aspectos de viabilidade económica)."
O Governo tem uma linha geral de ação de independência tecnológica
absoluta., tanto no setor do reator quanto no setor do combustí"iel. Desculpe-me.
O aparte foi imenso, quase um discurso pa.ra:lelo, mas V. Ex.a. tem demonstrado
bondade, reconhecida por todos, em ·rece•ber esses apartes.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a contribuição de V. EX:.a., distingo
aí dois aspectos: quanto ao objetivo da obtenção de uma tecnologia nacional,
de uma. independência: nacional - objetivo do Governo e de V. EX:.a - estamos
de pleno acordo. Mas o problema não se coloca .aí. Neste ponto estamos de
acordo e já o destaquei no meu discurso. Qual, entretanto, o meio para atingir
essa autonomia? Será o reator de água. pesada: ou o reatar de água leve? F..sta.,
a ·questão.
O Brasil, a este respeito, não desenvolveu a sua pesquisa interna. Nas dedarações do ilustre professor, a que acabo de me referir, há omissão a este
respeito. Enqua:nto isso ocorria no Brasil, a Argentina já construiu, com seus
proprios meios, vários reatares de pesquisa, já usará mais de 40% da sua indústria no segundo reatar que está instalando em Córdoba, e, desde 1969·, está
separando p'utônio ·em uma usina em escala-piloto. As implicações deste desenvolvimento são evidentes, e não há negativismo nenhum em reconhecê-lo,
mesmo porque é impossível cobri·r o sol com a peneira:.
Todos hão de reconhecer e no interesse do Brasil que, nesse ponto, estamos
em atraso. Aliás, esta é uma tese que eJq>llcarla ...
O Sr. Virgílio Távora .:.... Estávamos multo mais. Estamos recuperando o
o tempo perdido.
O SR. FRANCO MOiNTORO - . . . de alto a baixo, o longo discurso do Sena:dor Vlrgilio Távora. O que ele entende por programa de energia. nucleaa:
parece ser, fundamental e, talvez, unicamente, or.ganizar a demanda de FlURIN!AS,
ELETROBRAS, ELETROSUL por energia elétrlca; equacionar essa demanda em
termos económico;; e providenciar a a;quisição de reatares a preços competitlrvos.
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O SR. FRANCO MONTORO - Nós entendemos, porém, e vamos mostrar
!!JOrque com dive.rgência, acei-tando a tese maior mas hâ divergência nas concl'usões, com as razões que ~tponte!; algumas delas serão reforçadas com outros
···
dados que tra·go no momento.
· !Entendemos, porém, como programa de enel'g!a nuclear uma at!v!dad'e mais
ampla, que não ·esteja constantemente voltada para concorrências internacionais,
nem unicamente preocupada com os custos !mediatos, com uma preocupação
marginal pela absorção da tecnologia e prltticamente n·enhuma por geração
de tecnologia nacional.
S. Ex."' acaba de re.tificar ou modificar essa interpretação, afirmando que
seu objet!vo é também e fundament~tlmente, a luta pelo mesmo propósito,
O Sr. Virgílio Távora - Perdão. V. Ex."' não pode afirmar que estejamos
ret!:ficando, quando mmto ratificando. Isso temos dito cinco ou seis vezes em
nossos di.scursos anteriores.
O SR. FRANCO MONTORO - Retificando a interpretação.
O Sr. Virgílio Távora - De V. Ex."' então.
O SR. FRANCO MONTORO - Exato, a interpretação só pode ser de outro.
O Sr. Virgílio Távora - Não. Vamos de!x~tr lbem claro, porque isso foi afirmado hâ mais de um mês atrâs.
O SR. FRANCO MONTORO - Mas toda argumentação, como vamos demonstrar, é feita nessa ~lnha. V. Ex."' verâ.
Vejamos agora porque o modelo usado na Indústria ·ltlltomobllística não pode
se aplicado na indústria nuc~ea:r, como o pretendem alguns. A transferência
de tecnologia no caso dos reatares da Westlnghom:e, comprados para: a Usina de
.Angra dos Reis esbarra em dois obstâculos fundamentais: primeiro, o urânio
enriquecido e, segundo, sof!sticadíss!ma tecnologia dos vasos de pressão.
<As esperanças de resolv·er o problema do urânio enriquecido, como aqui
foi dito com o método da: ultracentrlrfugação e baixo custo, pa·recem ser a base
de toda a a·l"gumentação formulada.
Mas essas esperanças - eu diria profecias - não têm .base na realidade. E
quem o afirma não é apenas a:lgum cientista bras!Ieiro. Temos, agora, um
depoimento recente de uma das maiores autoridades mundiais, que é o DlretorGeral da Comissão de Energia Atómica dos Estados Unidos, autoridade portanto
insuspeita ...
O Sr. Virgílio Távora - Perdão, no caso suspe!tisslma.
O SR. FRANCO MONTORO - . . . e que nos visitou recentemente.
O Sr. Virgílio Távora - No caso suspe!tiss!ma.
O SR. FRANCO MONTORO - Suspeita contra o nosso ponto de vista.
O Sr. Virgílio Távora - Perdão, Senador. Ninguém ignora a luta travada
pelo pais a que se refere V. Ex."', p~tra que não foss·e adiante o processo da
ultracentr!fugação. Qualquer técnico sabe disso. Então, o processo da ultracentr!fugação não pode, absolutamente, receber maiores incentivos por parte de
quem, possuindo imensas, colossais usinas ll!Ue adotam procesS() completamente
diferente, no qual estão Investindo bilhões e bilhões de dólares fosse cantar exc·elênc!as d:e um processo que estâ sendo adotado, sim, pelos países europeus que
querem justamente livrar-se dessa ligação, dessa subordinação tão malslnada
por V. Ex."'
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex."' não perde por esperar. Eu me refiro
ao enrLquec!mento do urânio.
O Sr. Virgílio Távora- Enriquecimento; é isso, ll: exatamente sobre isso que
estamos f~tlando, sobre a ultracen~.ugação e enriquecimento.
.
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nesse sentido, nobre Senador, acaJba
é companhia americana. Portanto,
Eles serão os primeiros interessados
urânio enriquecido.

so·bre o enriquecimento do urânio. O Brasll
de adotar os reatares da Westinghouse que
V. Ex.a. não pode usar esses argumentos.
em que nós mantenhamos a tecnologia do

!ELs o que diz o Diretor-Gera~ da Comissão d-e Energia Atômica dos Estados
Unidos John Erlewine, que visitou o Brasil, recentemente, a convite do Governo
brasileiro. lOis se ele:
"para o enriquecimento do urânio, as dificu~dades principais são a tecnologia utilizada e o seu alto custo, tanto no processo de vapores
gasosos, como na de centrifugação, ambos dominados pelos técnicos
norte-americanos. Por isso, paise·s com estágio de desenvolvimento nucle·ar
do Brasil nem dentro de lO a:nos terão condições econômicas de construir e operar uma unidade de enriquecimento."
OS Estados Unidos têm ou não têm interesse em que· nós tenhamos usinas
de urânio enriquecido? Têm, pois, a sua autoridade diz: nem dentro de dez
anos. Como disse, a pro>fecla de V. Ex.a. ·esbarra com a autoridade do Presidente
da Comissão de Energi~~: Nuclear dos Estados Unidos.
Mas, vou continuar, dando os argumentos adicionais ...
O Sr. Virgílio Távora - Só nessa parte é que desejo fique fixado o que
V. Ex.a. disse aqui.
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.a. há de permitir que eu continue dando
mais argumentos e V. Ex.a. responderá, ao final, senão V, Ex.a. falará rio meu
discurso mais do que eu ...
O Sr. Virgílio Távora - Estou abusando da bondade de V. Ex.a.
O SR. FRANCO MONTORO - Por outro lado as complicações tecnológicas
dos reatares PWIR (tipo Angra dos Reis) é que levaram os ingleses a optar pelo
sistema SGHWR, aparentado dos reatares canadenses e que representa uma
reorientação no progra:ma inglês, numa direção que se afasta da orientação
americana. São fatos, não são profecias.
De acordo com as declarações de Eric Varley, Ministro da Energia da
Inglaterra:
"O sistema SGHWR e CANDU (canadense) são similares em principio
~ em muitos aspectos de sua tecnologia_ tais como a dos tubos de pressão
em lugar dos grandes vasos de pressao dos reatares americanos."
o debate travado na Inglaterra, Sr. Presidente, Srs. Senadores, revela,
exatamente, esses mesmos aspectos. A Inglaterra se afastou desta linha - ela
que tem a prioridade na construção dos primeiros r,eatores pa11a produção de
energia elétrica.
Não podendo deixar de ouvir a. palavra daqueles cientistas, técnicos e professores brasileiros que nos apontam a experiência do mundo e nos refutam
com argumentos, como estes que acabo de abordar e outros que abordarei em
seguida, para que fixemos e nos cristalizemos numa posição que está sendo
repudiada por inúmeros paises e que não tem a maioria dos apoios, ao contrário
do que foi afirmado numa informação dada pela CBTN.
Este é o ponto essencial da recente decisão inglesa, cuja importância ·alguns
representantes do Governo pretendem maliciosamente diminuir: longe de representar uma llnha em 111bandono, a llnha de água pesada está se tornando cada
vez mais aceitável.
E esta que gera independência, a outra gera dependência, salvo a profecia
de que, daqui a algum tempo, tenhamos essa tecnologia que o próprio diretor
da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos diz que, nem daqui a dez
anos poderemos ter algum resultado positivo nesta matéria, reconhecendo que é
o objetlvo contra o interesse qu,e eles teriam de nos dar a Impressão de que
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poderíamos chegar a algum resultado, nos fixando numa Unha que nos vai
tornar, na realidade, Independentes.
Com base no depoimento de ilustres cientistas ·e técnicos, podemos afirmar
que é destituída de fundamento a declaração, aqui repetida várias vezes, de que
"dentro dos próximos lO ·anos ninguém continuará a usar urânio natural" e
sugerimos que se procure assessoria em especialistas menos apaixonados ·do que
aqueles que estão sendo tl'azldos.
Cito duas opiniões: primeiro, a do Professor José Goldemberg, Catedrâ.tico
da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e do Instituto de Física.
também, da Universidade de São Paulo e Dlretor do Departamento de Ciência
e Tecnologia do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico, deste Governo,
homem, por.tanto, de autoridade respeitada e acatada pelo próprio Governo.
o que é que nos diz o Professor? São palavras de S. Ex.a.:
"Reatares de urânio natural constituem uma das tecnologias de vanguarda mais promissoras no campo nuclear - inclusive do ponto de vista
da utillzação do tório - e acusá-la de obsoleta é o pior dos argumentos
que se pode usar contra e!a, por ser falso."
·
·- afirma o Professor José Go1denberg, catedrático da Escola e do Instituto
de Física da Universidade de São Paulo.
Vejam, ·V. Ex.as ...
O Sr. Virgílio 'l'ávora - V. Ex.a. podia repetir ,essa parte?
O SR. FRANCO MON'l'ORO - Pois não, eu repito.
"Reatares de urânio natural constituem uma das tecnologias de van~
guarda mais promissoras no campo nuclear, Inclusive do ponto de vista
da utilização do tório - e acusá-la de obsoleta é o pior dos argumentos
que se pode usar contra ela, por ser falso."
O Sr. Virgillo 'l'ávora - Obrigado.
O SR. FRANCO MONTORO - Essa argumentação é falsa; quem o diz é
o maior especialista brasileiro.
O Sr. Virgílio 'l'ávora - Sobre isso, não!
O SR. FI&ANCO MON'l'ORO - Ele é Professor da Escola Politécnica de São
Paulo, Diretor do Instituto de Física e Assessor de Ciência e Tecnologia do BNDE!
O Sr. Virgílio Távora - Muito bem.
O SR. FRANCO MONTORO - O que V. Ex. a quer mais?!
O Sr. Virgílio Távora - Eu quero mais opiniões!
O SR. FRANCO MONTO·RO -Cite V. Ex.a, então, uma opinião!!
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse é o ponto que se precisa destacar. O nobre
Senador VirgUlo Távora tem falado muito em CBTN, em CNEN, mas aponte
S. Ex.a um cientista, um técnico! As informações de que dispomos são todas
estranhamente Iguais àquelas argumentações que a Westinghouse aponta para
todo o mundo! São as mesmas argumentações que vejo nas revistas inglesas,
francesas, belgas que chegam ao meu conhecimento. É importante que essa
matéria sej·a. debatida realmente, e que o Congresso Nacional participe. Que se
traga cientista contra cientista. Eu trago um cientista, o Professor José Ooldenberg! Qual é o cientista que o nobre Senador Virgillo Távora tràz?
O Sr. Virgílio 'l'ávora. - Para acalmar o debate, como disse a V. Ex.a
O SR. FRANCO MON'l'ORO - Dê, V. Ex. a, o nome de um cientista brasileiro!
O Sr. Virgílio Távora -Darei, e logo o primeiro de todos: Hervásio Guimarães Carvalho, Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear e o primiero
engenheiro nuclear formado no mundo, Ma.ster no assunto pelas maiores universidades dos Estados Unidos da América.
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de V. Ex." não é a dele?!
.
.
O Sr. Virg'Íllo Távora - A oplnlão de S. Ex." confere em gênero, número e
pessoa com aquela emitida pela CBTN, pela CNEN e aqui por nós, não com ·
o· brilho, n.em com a eloqüêncla de V. Ex.", mas com calm·a transmitida. ao Plenário. Fazemos um apelo, se nos permite; que ...
O SR. FRANCO MONTORO- Sim, mas a pergunta é esta: se está superada
esta tecnologia!
O Sr. Virgílio Távora - A resposta numa só palavra: sim!
O SR. FRANCO MO;NTORO - Por quê?
O Sr. Virgílio Távora - Obsoleta. Estamos tomando nota de tudo o que
está dizendo e, logo em seguida, responderemos, em respeito ao art. 16
do Regimento Interno. Senão, V. Ex.a vai nos dizer que estamos fazendo discurso
paralelo.
O SR. FRANCO MONTORO- Mas, dê v. Ex." mais um argumento.
O Sr. Virgílio Távora - Por uma razão muito simples. Não houve país
e explico por que - pela produção, pela renta,b11idade que tem o urânio
natural face ao urânio enriquecido desses países, com exceção daqueles . que
optaram por ter água pesada como base, como foi o Canadá que depois vendeu,
seja a índia, sej·a o Paquistão, seja a Argentina, os demais países, Inclusive a
Inglaterra, que V. Ex.a citou, este reator que V. Ex.a cita, usa urânio levemente
enriquecido. V. Ex.8 vai dizer que a Inglaterra também está fazendo ·a sua
us!nazinha de urânio enriquecido.
O SR. FRANCO MONTORO - Ela está utilizando materi·al que tem, mas
pode funcionar com o urânio natural. E com água pesada, não com água leve.
O Sr. Vlirgilio Távora- Um momento. Agua leve é apenas- veja V. Ex.amoderador; o combustível do reator, aquilo que é o básico, é o urânio, saja
enriquecido, seja natural, que é o material físsil. Logo depois, para não Interromper o discurso de V. Ex. 8 , teremos o prazer de responder.

v. Ex.8

O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.a sintetizou o seu ponto de· vista?·
O SR. PRESIDENTE (.Paulo Torres) - Lamento informar a V. Ex. 8 que
a 15 minutos terminou seu tempo.
O SR. FRANCO MONTORO - Procurare! concluir, Sr. Presidente.·
O Sr. Virgílio Távora - Tenho um pouco de culpa nisto, Sr. Presidente.
O SR. F'RANCO MONTORO - Descontados os tempos dos apartes, certamente não esgote! meu· tempo, mas V. Ex.a, de acordo com o Regimento, tem que
·
Incluir os apartes no tempo do orador.
Mas a afirmação de V. Ex.", nobre Senador Virgílio Távora, de que, pela·
sua utilização e rentabil1dade maior, é o urânio enriquecido que deve prevalecer,·
é con test8ida.
O Sr. Virgílio Távora - Se não fosse contestada, não a estaríamos discutindo.
O SR. FRANCO MONTORO -contestada não por mim, mas por outro grande
cientista brasileiro.
·
O Sr. Virg<.ilio Távora - Não sou cientista.
O SR. FRANCO MONTORO - Não me refiro a V. Ex.a: refiro-me ao Professor Marcelo Damy de Souza Santos ...
O Sr. Virgilio Távora - Conhecldíssimo defensor do urânio natural. · ·
O SR. FRANCO MONTORO - . . . que foi presidente da Comissão Nacional
de Energia Nuclear e que se fundamenta no órgão, internacionalmente mais
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válido, para nos .trazer informações a respeito e que é o Boletim da A~cia
Internacional de Energia Atômica, que não pertence a um pais mas é mundial
- dele par.ticipam todas as nações da Terra.
Pois bem, eis a -opinião do Professor Marcelo Damy de Souza santos. Diz ele:
"A Agência Internacional de Energia Atômica, através do seu Bulletln
vol. 16, n.O 1/2, de fevereiro/abril de 1974, apresenta a Usta oficial dos
reatares de potência em operação no mundo.
·
Excluindo-se, como quer o CBTN, os Estados Unidos e a União Soviética
- que utlllzam reatares a urânio enriquecido para manter em funcionamento as suas usinas de enriquecimento construidas para fins mll!.tares -, verifica-se que os números reais são os seguintes:
Potência instalada.
!N.0 de reatares
Rea tores a urânio enriquecido
10.753,00 'NfW
39" ·
Reatares a urânio enriquecido
10.753,00 MW
39
Estes são os dados o!lcials dos reatares em funcionamento e reconhecidos
pela agência internacional; os outros são negócios fechados, são planos, projetas ..,
"Conclui-se, portanto" - diz o Prof. Marcelo Damy de Souza Santos -,:
"que o número de reatares a urânio natural em funcionamento no mundo
é 1,30 vezes maior do que o de reatares a urânio enriquecido"; - ao
contrário do que disse V. Ex.a - "a potência gerada por reatares a
urânio natural é também maior que a produzida por reatares a urânio
enriquecido."
Vê V. Ex.a que, pelo menos, há dúvidas e divergências entre cientistas, professores e técnicos.
A linha proposta pela Comissão Nacional de Energ.!a Nuclear não pode, portanto, ter o sucesso que obteve na indústria automobllist!ca. Este, aliás, não é o
modelo que o Governo brasileiro está usando na indústria aeronáutica, porque
seria inviável aplicar a técnica da substituição de Importações nos aviões Boeing.
ou DC-10. A técnica que está sendo usada pelo Governo e que reputamos correta, .
é construir protótipos e aviões oparacionals como o Bandeirante, que são modestos em compMação com os Boe!ng, mas que nos estão permitindo dominar .
.totaJme.nte a tecnologia aeronáutica e que dentro em pouco nos habilitarão a
desenhar e construir qualquer tipo de avião.
.
lt assim que se adquire a independência tecnológica.
Esta é a estratégia que propugnamos para a energia nuclear: a constru-.
ção de protôtipos e de reatares nucleares no Brasil. Isto é possivel e praticável
e deveria ter sido i-niciado há mais de 10 anos, em luga;r dos esforços dlsper- ·
sos e difusos em que estão engajados os institutos de pesquisas da CoiiWsão
Nacional de Energia Nuclear que sob o rótulo geral de "acompanhar a tecnologia
mundial no campo" se ocupam de problemas parciais, sem conseqüências de
maior significação. E, até mesmo nesta tarefa, esses institutos - ligados à.
CBTN ou CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear - revelam uma
orientação peculiar e estranha porque nenhum deles se dedica realmente à
tecnologia do urânio natural e água pesada.
lt, aliás, também estranha a ênfase que os representantes do Governo dão
às dificuldades para a produção e obtenção da água pesada, que são evidentemente exageradas.
·
Há dificuldades, mas não do modo como são apontadas. Tanto que pa!ses
como a :tndia e a Argentina, com desenvolvimento tecnológico inferior ao nosso,
no plano geral, chegaram a dominar a tecnologia a esse respeito. E a :tndia
chegou a ter um artefato nucle·ar.
Mesmo dentro do Pais, temos boa parte da tecnologia necessária para isso
mas, estranha e sintomaticamente, num Instituto que não pertence à Comissão
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de Janeiro. Ele atua em outra Unha, naquela que condiz com os interesses naclonais.
O fato de que quase todas as nações que desejaram independência no
campo nuclear começaram com a linha do urânio natural - como aliás é reconhecido, inclusive, pelos representantes do Governo nesta Casa ---, contém
·
uma lição que não pode ser ignorada.
Devemos procurar um desenvolvimento independente neste campo, não
porque países como o Canadá possam vender-nos reatares de urânio natural
e água pesada, mas porque são esses os reatares que poderemos assimilar mais
facilmente com tecnologia, matéria-prima e equipamentos locais, além de podermos contar com ajuda técnica disponível em vários países, como a França,
Inglaterra. ou o Canadá, que se iniciaram pelo mesmo caminho, e têm portanto ampla experiência. a nos transmitir.
Se mais tarde urânio puder ser enriquecido no Pais com facilidade e baixo
custo - porque desenvolvimentos tecnológicos novos não podem ser excluídos
- poderemos ter sempre esta opção adicional, como ocorreu com outros pai..ses.
Comparar porém reatares de urânio natural à queima de lenha e gasogênio
como o fez o Senador Virgílio Távora, não faz justiça à sua inteligência e
lança suspeitas de que 5eus assessores estejam motivados por outros interesses
que não os da verdade,. porque todos os países do mundo, agindo assim, estariam errados.
O Sr, VirgÜio Távora. - Senador Franco Montare, permita-me um aparte?
Não íamos mais tomar o tempo de V. Ex.a Mas nós não temos assessoria neste
a.ssunto. Recebemos a documentação oficial como representante da Liderança
e nada mais. Não temos assessoria. ·O assunto será elucidado .oportunamente.
Não quero tomar-lhe o tempo, mas não pode passar em julgado isso. ·
O SR. FRANCO MONTORO - As assessorias de V. Ex.as são a CBTN e o
CNEN, que são órgãos oficiais cujas decisões estamos impugnando, estamos discutindo. Não veja v. Ex.a nenhuma insinuação de outra ordem. o suspt>ito,
o estranho é que a CBTN e CNEN se fechem nesta única direção, e que o
único ·llE~tor que tem possibilidade de agir fora daí - o setor do .Exército caminhou noutro sentido. llr importante esta observação e é importante que
o debate se faça e que continue, para que não morra nas gavetas, como está
ameaçada, aquela nossa indicação por um parecer de conclusão ·ambígua e que
estamos informados de que não vai se fazer a tal investigação. Terei que fazer
nova Indicação para tornar explícito isto. Ou não se quer o debate da matéria? Se é assunto reservado, façamos uma reunião reservada. Mas este assunto
precisa ser debatido porque é o futuro do ·Brasil que está em jogo! São brasileiros. patriotas que apelam. Lerei em outra, oportunidade, pois hoje não disponho· de tempo, as dezena.s de cartas que tenho recebido de professores de
todo o Brasil pedindo que a matéria seja esclarecida!
Tenho um argumento a mais, da maior Importância, que nos foi cado,.
cintem, pela imprensa, vindo de pessoas também de absoluta insuspeição pela
sua posição na matéria.
Em questões fundamentais o Governo deve procurar objetivamente as me~·
lhores soluções e se manter acima de grupos de pressão dentro de seu próprio
s.elo. Estes. muitas vezes, procuram denegrir críticos de alta probidade e envergadura · cientifica e com isso radicalizar as discussões. Atacarem homens
como José Goldemberg, Marcelo Damy de Souza Santos, Israel Vargas e outros,,
que têm pontos de vista contrários, alegando suspeição, é fugir ao debate.
Vamos verificar,· objetivamente, se é certa ou não a tese e as criticas formuladas .por esses professores.
A acusação de que os defensores do urânio natural o façam por "capricho"·
é lnadimissível, quando é notório o excelente desempenho operacional desses
reatares em vários países do mundo, superior em muitos casos aos reatares de
urânio enriquecido.
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Aliás, a própria ELETROBRAS, que não ignora este fato, poderia considerar a _compra de um reator nuclear deste tipo para. melhor comparar, nas
condiçoes locais brasileiras, o desempenho dos dois tipos de reatares nucleares
·-como fazem os outros palses- e não nos subordinarmos a um único fome·
cimento.
Acima de tudo, não são apenas considerações de ordem económica que
devem dominar nossas decisões nessa matéria. A adoção irrestrita de uma
tecnologia única., que envolve urânio enriquecido e que portanto compromete de
Inicio esta independência, nos coloca numa posição de inferioridade em relação a nações de grau equivalente de desenvolvimento, e até abaixo.
.
Ainda ontem - e esse argumento me parece· definitivo - como foi noti:.
eiado por toda a imprensa brasileira, o Secretário de Estado Klssinger. anun.,.
clava estar preocupado com o acúmulo de plutônio resultante da utilização
pacifica do urânio enriquecido, o que poderia aumentar o númeró. de paises
possuidores de bomba atômica. o Secretário de Estado anunciou que no futuro
pretende controlar melhor a venda desse material estratégico, com!l urãnlo
enriquecido, o que poderia afetar seriamente o programa nuclear brasileiro,
cuja primeira usina, Angra dos Reis, dependerá exclusivamente do fornecimento de urânio pelos EUA. (Folha de S. Paulo - ,dia 24-9-74 - pág. 1.) Os
outros jornais todos publicaram essas palavras.
·
.
Concluo, Sr. Presidente, atendendo a apelo de V. Ex.a
É para o futuro do Pais que devemos olhar e não só para os interesses .,mediatos das companhias produtoras de eletricldade. Um programa nuclear não
pode se limitar a satisfazer as necessidades do programa energético da
ELETROBRAS. Esse atendimento pode e deve ser feito dentro de um verdadeiro programa nuclear, que pode ser um motor importante do nosso desen·
volvimento e da independência nacional. .
Era o que tinhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Presidente, peço a palavra, para explicações pessoal.
·
·
·
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com o art. 16, invocado,
V. Ex.6 dispõe de dez minutos.
O SR. VIRGíLIO TAVORA (iPara explicação .pessoal.) - Exatamente. Acreditamos não :passar nossa exploração dos dez minutos, 1Ex.6
Ouvimos atentamente o discurso do nobre representante de São Paulo. AnO'tamos pequenos pontos, Sr. Presidente; Srs. Senadores. Objetos serão eLes de uma
contradita, mais .profunda dentro de um tempo normal. Nos acanhados dez minutos que nos tocam, respigaremos alguns pontos: Primeiro de 'tudo: ·com
grande surpresa nossa, somos agora sabedores de que a tecnologia do reatar de
urânio levemente enriquecido, no caso adotado em Angra dos Roeis, ou outros
símiles, é mais complicada do que a tecnologia do CANDU.
Segundo: a Inglaterra se afastou
da linha de S. Ex.6 , da água leve.
.
Resposta. Ninguém pode se afastar de uma linha na qual não se achar. A
verdade histórica é, a Inglaterra, va.mos repetir, não se afastou da linha da água
leve. Ninguém pode se afastar de uma linha em que nunca esteve. A mglaterra
tinha todos os seus programas nucleares baseados de início e, vamos repetir, bem
esta palavra, para responder afirmativa sobre a quantidade de reatares existentes
que S. Ex.n o representante de São Paulo, há pouco se referiu baseados justamente
no urânio natural. A Inglaterra partiu na frente de quase todas as nações do
Universo. Durante muito tempo, teve a maioria da potência nuclear do mundo,
instalada .em seu território, muito acima da dos Estados Unidos.
.
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inicial de reatares .para esse número 51 citado, o que aparentemente mostra. um
.volume grande.
Sr. Presidente, a Inglaterra não adotava linha. de urânio levemente enriquecido e água 1eve. A linha. da. Inglaterra era., justamente, a do urânio natural
CMAGNOX) e, nela. sim, investiu sozras fabulosll8. Posteriormente o fez em dois
;protótipos: um, o AGR (Advanced gas cooled reactor) que, diremos assim, não
foi ainda 91Provada., em termos comerciais, e a. do SCM-EWR, de urânlio enriquecido
também. Tanto o AGR, como o SGB!WR, todos os dois são de urâ• enriquecido
- (frisamos).
COnclusão: a Inglaterra não se afastou da. lilllha PWIR, ;porque ela não desenvolvia. essa linha, "repudiada. por inúmeros paises", segundo o Senador Franco
·Montoro. Com .toda. a sinceridade, a. linha. do urânio enriquecido, levemente enriquecido - e o que queremos aqui deixar bem dito, Srs. senadores, é aquilo que
tantas vezes repetimos; compreende uma. .gama variada. de tipos de reatares- o
da.Westingillouse é um deles mas não é o único. A G.E. tem outra linha.. IA prólpria
RÚSSia idem e assim sucessivamente. Em pronunciamento anterior mostr.a.mos
que eram treze os fabricantes desta linha.. Mas, dissemos, ainda, que o Brasil não
adotava, a. linha PWR como .a sua. linha; ele estava se voltando !Para. o urânio
enriquecido como a. solução natural dos diferentes paises do mundo. Por que esses
diferentes paises do mundo não tinham começado no urânio enriquecido? Porque,
ao tempo em que eles entraram na senda nuclear, a tecnologia dos reatares de
urânio enriquecido não estava suficientemente desenvolvida e e:!q>lorada. A .própila França relutou muitíssimo para passar de uma linha para a outra.. Investiu
fábul118 nessa linha de urânio natural, depois é que passou para o urânio enriquecido.
Gostaria.mos de dizer que, dentro dos próximos dez anos, ninguém usará o
urânio natural. Essa foi uma afirmativa nossa contra a. qual S. Ex." mutto lutou.
Não adianta, aqui, estarmos discutindo da justeza ou não de nossa. convicção mas
111penas damos, em abono desta aflrmativ·a, o número de :países que saiu d·a linha
de urânio natural .para a de urânio enriquecido. Afirmativa para ser contestada
com dado. ~amos para adiante. Diz aqui e não ;poderíamos deixar de respigar a
afirmativa de S. Ex.a. na questão do número de reatares que existem. Não se pode
afirmar esses numeras ditos por S. Ex.", sem lhe dar o aditivo. Inicialmente, se
compararmos há oito ou dez anos, então é que não existia. praticamente, reatar
de urânio enriquecido, porque o próprio Estados Unidos, virado :para suas atwidades bélicas, estava no setor de construção de reatares e muito a retaguarda da
Inglaterra, embora não se pudesse comparar a sua capacidade Industrial com a
das llhll81nglesas. A In·glaterra, durante muitos e muitos anos, foi a. vanguardelra
na construção de reatares e adotava a linha do urânio natural, e passou para
urânio enriquecido.
Mais adiante, Sr. Presidente, o que afirmávamos era que- e o documento
oficial do Governo afirma, e temos um Governo responsável, já não é só a CBTN
mas o próprio Governo que afirma - 85% dos reatares instalados, construidos,
projetados, encomendados dirigem-se para a linha de urânio enriquecido, mas,
agora, queremos afirmar (perfeitamente.
Sr. Presidente, já vemos que V. Ex." se apressa em nos chamar a. atenção.
·Mais um minuto da ·paciência de v. ·Ex.• e terminaremos .aqui a nossa alocução.
O Sr. Franco Montoro- V. Ex.a. me permite um aparte?
O SR. PRESID·ENTE (Paulo Torl'!es) - (Fazenil,o soar a campainha.) - V. Ex."
não pode apartear. O !Regimento não rpermite.
Lamento profundamente.
O .SR. VIRGtLIO TAVORA- E mais ainda nós, Senador.
Então, vemos aqui outra afirmação: O Instituto Mllltar de !Engenharia, o !1MB
segue uma linha. completamente diferente da. do Governo.
A mela-verdade, permita-nos o termo, é muito pior do que a afronta. a esta
verdade. ·Realmente, o IME, há 10 anos, trabalha em água pesada.; trabalha jus-

'I

I

-399taanente em processo nosso (e a ele a CNEN tem atribuído verbas constderáweis)
de produção de água pesada, e mesmo que nós adotemos - como tudo indica uma linha_ de reatares de urâni_? levemente enriquecido, que não pl'eclse da água
pesada, nao !POdemos abrir mao desse trabalho de :producão de água pesada,
inclusive porque estamos adquirindo a tecnologia futura pára obtenção do deutério ...
O Sr. Franco Montoro - Então, é uma verdade Inteira.
o SR. VIRGíLIO TAVORA- Então, não. Uma coisa é V. Ex.a. falar em reator
de água pesada, outra coisa é alinhar o .programa que o IME adota para a pro·dução desta desde 10 anos, há dez anos. .
.
·
·
·
O Sr. Franco Montoro- Agora não, mas em 1974 é que linha?
O SR. PRESIDEN'l'E (Paulo Torres) (Fazendo soar a campainha.) - Nobre!
Senador Franco Montoro, peço que observe o Regimento Interno.
o .SR. vmGíLIO TAVORA- Para produção, há dez anos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, em que dá engenheiro discutir com professor
emérlto, como o nobre representante de São Paulo, em quem a .eloqüêncla, multas
vezes, quer substituir a justeza dos argumentos.
Estamos afirmando que o l!ME trabalha. há 10 anos no 5etor. Quer dizer,
não é que trabalhou há 10 anos; de lO anos a esta parte tem o DME um programa.
de pesquisa para a produção de água pesada., 'pelo processo do gás sulfídrlco.
O Sr. Franco Montoro - Mas, e a.tualmente?
. ' ..
O SR. VmGiLIO TAVORA- Como?
O Sr. Franco Montoro - Atua~mente?
o SR. V·mGiLIO TAVORA - Estamos dizendo, desde lO anos que o liME
trabalha nesse projeto. Então, se dizemos de 10 anos a. esta parte, no dia de
hoje está.
Agora Sr. Presidente, uma coisa. é criar a. tecnologia para. um dos componentes do' reatar, que tem serventias outras e outra, um programa de reatar à
base desse componente. E tudo que se ouviu, aqui, não diz o que V. Ex,& afirma.
e o pro.grama governamental que vem expresso no II Plano Nacional de Desenvolvimento assim nos afirma. Mas, mesmo assim, o programa. tem sido mantido. Mas
daí a se dizer agora que o IME está, justamente, num programa de reator a_:igua
pesada há uma diferença da. água para. .o vinho,
.
.· ·
E, finalmente, Sr. Presidente, a última parte, não vamos abusar da. bondade
de v. Ex.a. e vamos ver se, antes de viajar, arranjaremos uns minutos para voltarmos a tocar no assunto. Ninguém, aqui, atacou o Sr. Ooldemberg, ·ao contrário,
embora divirjamos, pelo menos nós, profundamente o respeitamos.
O Sr. Franco Montoro - Não foi V. Ex.", mas ele foi atacado aqui.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Mas V. Ex.a., nobre Senador, nos desculpe,
V. ·Ex.a. estava respondendo ao nosso discurso. "Atacar o Sr. Goldemberg, atacar
isto, atacar aquilo". Diver.gimos - repetimos - profundamente de alguns dos
conceitos emitidos pelo ilustre físico nuclear, mas daqui de nós nunca partiu
uma palavra. Aliás, dentro da. norma que nós traçamos, um programa técnico
tem que ser discutido com argumentos técnicos e não com al"gumentos emocionais.
E, finalmente, para que não palre a menor dúvida, Sr. Presidente, e não abusando
da. .generosidade de v. ·Ex." que, reconhecemos, foi grande no nos dispensar tempo,
l-eremos, para. que conste dos Anais desta Casa, a página 132 do II PNID:
"PROGiRAMA. NUCLEAR
Pela importância que deverá assumir a partir de agora, vale apresentar
as p-rinc~pals definições do Programa Nuclear Brasileiro.
O Programa Nuclear objetiva, de um lado, ·prepar.ar o Brasil para o estágio dos anos 80, em que a energia nuclear já deverá corresponder a
parcela significativa da energia elétrica gerada no Pais (cerca. de. 10 mi-
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campo de outras wpllcações da ciência nuclear, como seja a utilização de
isótopos na agricultura, medicina e indústria.
Esforço maciço será realizado na área de prospecção de minérios nucleares, para a.valiar, no menor prazo rpossív·el, as reais disponibilidades no
Brasil quanto a urânio.
Dever-se-á desenvolver programa com vistas à absorção da tecnologia
de enriquecimento de .urânio, e da tecnologia de reatores, realizando-se,
igualmente, esforço para efeito de progressiva Instalação da produção de
reatores no Pais (com adequado índice de nacionalização, e observados os
aspectos de viabilidade econômica).
Na construção das centrais nucleares, a utilização, dentro do atual quadro
· · · - de tecnologia do setor, de reatores de áJgua leve, com urânio enriquecido,
considerou não apenas o fato de ser esse o tipo de reator adotado em
mais de 85% das unisas existentes, como o de já se estar diSSeminando
a tecnologia de enriquecimento do combustível, que está sendo aberta,
inclusive, para empresas privadas, nos Estados Unidos, Europa, Japão.
O programa a ser executado - partindo de um mínimo de Cr$ 4 billlões,
excluídas as centrais nucleares -, inclui projetes de desenvolvimento
da tecnologia de reatares (abrangendo os div-ersos tipos), desenvolvimento da tecnologia de combustíveis nucleares, usinas de concentração de
minérios de urânio, instalação-piloto de enriquecimento de urânio, prospecção d·e minérios nucleares, indústrias de areias pesadas."
E por ai, verão V. Ex." e o Plenário que este Governo tem o camlnbo reto,
traçado segundo as nossas reais possibilidades para atingir a independência,
seja no setor da: construção do rea.tor, seja no da produção do combustível
necessário e do moderador que se fizer mister.
·
Eram estas palavras, Sr. Presidente, que nos achamos na obrigação de
proferir. Terminamos penitenciando-nos perante o ilustre representante de São
Paulo - que, no início, tão carinhosas palavra:s teve para conosco - por ter
.incicHdo no mesmo pecado de S. Ex." - o uso da veemência - num assunto
que exige, mais do que tudo, calma e serenidade. (Muito bem!)·
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Está terminado o período destinado
ao !Expediente.
!Passa-se à

ORDEM DO DIA
lltem 1:

Discussão, em turno único, da Reda:ção Final (oferecida pela COmissão de Redação em seu Parecer n.0 436, de 1974), do Projeto de
Lei da Câmara n.O 100, de 1974 (n.0 2.0~5-B/74, na Casa de origem),
de iniciativ·a do Senhor Presidente da República, que fixa os valores
de vencimentos e gratificações dos cargos dos Grupos-Atlvidades de
;AJpoio Judidiârio, . Servloos Auxiliares, Serviços de 'l1ra:nsporte Oficial
e Portaria, Artesanato, Outras Atividades de Nív-el Superior, Outras
Atividaães de Nível Médio e Direção e Assistência Intermediárias, do
Quadro Permanente da Secreta.ria do Tribunal Regional do Trabalho
da: s.a :Região, e dá outras providências.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-la, encerrarei a discussão.
(Pausa..)
!Está encerrada.
Não havendo emendas nem reque-rimento para que seja subme-tida a votos,
é a reda:ção final consiãera:da definitivamente aprovada, independente de votação, nos -termos do art. 362 do Regimento Interno.
O projeto vo.i à sanção.
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- 401J!: a seguinte a redação lfina1 aprovada:
Redação final do Projeto de Lei da. · Câmara. n.0 100, de 1974
(n,o 2.075-B/74, na Casa de origem), que fixa os valores de vencimentos
e gratificações dos eargos dos Grupos-Atividades de . Apoio Judiciário,
Serviços :Auxiliares, Serviços de Tra.nsporte Oficial e Portaria, Artesanato, ,Outras !Ativida.des de Nível ,Superior, Outras !Atividades de !Nível
Médio e Dlreção e Assistência Intermediárias, do Qua.dro Permanente
da Secretaria ido Tribunal ·Regional do Trabalho da 8." tRegíão, e dá
outras providências.

O ;COngresso Nacional- decreta:
Art. 1.0 - 'Aos níveis de classificação dos clllrgos integrantes dos Grupo.s a
que .se refere esta: lei, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional
do Trlliba1ho da 8.& Região, criados ·e estruturados com fundamento na Lei
n.0 5.64!5, de 10 de dezembro de 1970, correspondem ·os seguintes vencimentos:
I -

Grupo-Atividil.des de Apoio Judiciário
Vencimentos
Mensais

Níveis

Cr$
TRT-8.8 -AJ-8
TRT-8.&-AJ-7
TRT-8.a.·AJ·6
TRT-8.&-AJ-5
TRT-8.&-AJ-4
TRT-8.&-AJ-3
TRT-18.&-AJ-2
TRtr-8.&-AJ-1

..................................... ..
...................................... .
...................................... .
..................................... ..
...................................... .
...................................... .
...................................... .
........... , , .............. , ......... ..

ll -

Grupo..:Serviços Auxiliares
Vencimentos
Mensais

Níveis
TRT-8.&-SA~6

'11Ril'-8.a.-SA-S
TRT-8.&-SA-.4
TRT-8.a.·SA-3
'11Rtr-8.a.·SA-2
'11RT-8.&-SA-1

5.440,00
4.820,00
4.080,00
2.000,00
2.510,00
2.100,00
1.630,00
1.360,00

Cr$
.................................... , ..
...................................... .
...................................... .
...................................... .
........................... , ..... · · · · ·
...................................... .

2.380,00
2.040,00
1.630,00
1.080,00

·950,00
610,00

Ill - ·Grupo de .Serviços de Transportes Oficial e Portaria
Vencimentos
Mensais

Níveis
'l1RT-8.t~-TP-15

. 'l1RT-8.a.·TP-4
TRT-'8 ...-TP-3
'l1RT-8."-TP-2
TRT-8."-TP-1

Cr$
................................. , .... .
...................................... .
...................................... .
...................................... .
.................... , ................. .

1.290,00
1.080,00
950,0.0
740,00

540,00
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Grupo-Artesanato
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis

'I1RT-8.e.-AJRT-5
'I1RT-8.a·AIRT-4
T.RT-8. a••AJRT-3
'I1RT-8.a·A:RT-2
'I1RT-8.e.-t.ART-1

V-

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

Grupo-Outras Atividades de Nível Superior
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis

TRT-B.e.-NS-7
'I1RT-8.e.-,NS-6
'I1RT-8.a-NS-5
TRT-s.e._,NS-4
TRT-8.a-NS-3
'I1RT-8.a·NS-2
'I1RT-8.e.-NS-1

'

•

5.570,00
4.960,00
4.62D,OO
4.080,00
3.870,00
3.460,00
3.120,00

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

o ••

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

o o •• o

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

Grupo-Outras Atividades
de Nível Médio
.

VI -

Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis

TRT-a.e..,NIM-7 ..................................... .
TRT-B.e.-INM-6 ...................................... .
TRT-8.a•NIM-5 ..................................... .
'I1RT-8.a~-4 ..................................... .
'I1RT-8.a-NM-3 ..................................... .
'l1RT-8.a-INM-2 ..................................... .
'l1RT-8.a·N'M-1 ............. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·:
Vll -

2.100,00
1.630,00
1.29.0,00
880,00
540,00

2.380,00
2.240,00
2.040,00
1. 760,00
1.420,00
1.080,00
: 6•10,00

Gru:po-Direção e Assistência Intermediárias

Níveis

TRT-S.a..([).AJI-3
TRT-8."-D.A!I-2
TRT-8.a·DAI-1

Correlação com
as Categorias
Funcionais de
Nível Superior
Cr$

900,00
800,00
700,00

Correlação com
as demais Categorias Funcionfals
Cr$

800,00
700,00
600,00

1I
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-403As gratificações de representação e pelo re·gime de tempo integral;
e dedicação exclusiva, ref.erentes aos cargos que integrrun os Grupos de que
trata esta lei, f.iclllrão aibsorvidas, em cllida caso, pelos vencimentos fixados no
artigo anterior.
· § 1.0 - A partir da vigência dos Atos de Transformação ou Trlt!lsposição de
cargos para as Categorias Funcionais do novo sistema, cessará, para os respectivos ocupantes, o pagamento das vantagens espectflcadas neste artigo,
§ 2.0 - Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários do QuadrO Permanente da Secretaria do Trib1mal Regional do Tr31balho da s.a. Região, à
medida que os respectivos car.gos forem tramsformooos ou transpostos para
Categorias Funcionais integrantes dos demais Grupos estruturados ou criados
na forma da Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970. .

Art. 2. 0

l
I

''

i

i
i

!

Ii

''

Mt. s.o - A grllltllficação adicional por tempo de serviço dos funcionários do
Quadro Permanente da Secretaria do .. Tribunal Regional do Trwbalho da s.a.
Região que forem incluídos nos Grupos de que trata esta lei, e nos demais
estruturados ou criados na ;fo.rma 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.~5, de 26 de
junho d'e 1964.
·
·
Art. 4.0 - .Aos atuais funcionários que, em decorrência: desta lei, pa.s·sarem
a perceber, mensalmente, retribuição total inferior à que vinham auferindo de
acordo com a legislação anterior, será assegurada a diterença, como vantagem
pessoal, nominalmente identificável, na forma do disposto no art. 4.0, e respectivos p!lifágrafos da Lei Complementar n.0 10, de 6 de maio de 197·1.
·Ari. 5.0 - As funções integrantes do Grupo-Dlreção e Assistência Intermediárias, necessárias aos serviços da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da s.a Região, serão por este criadas, na forma do art. 5.o 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 re.-~nec
tivo farão jus à revisão de proventos com base no valor do vencimento fiXado
para o nível inicial da correspondente categoria Funcional, no novo Plano de
Retribuição do Grupo.
·
§ 1,0 - Para efeito do disposto neste artigo, será considerado o cargo l!fetivo ocupado pelo funcionário à data da aposentadoria, incidindo a revisão
somente sobre a parte do provento correspondente ao vencimento básico, e ficando suprimidas todas as vantagens, gratificações, parcelas e quaisquer outras
retribuições que não se coadunem com o novo Plano de Classificação de Cargos.
§ 2.0 - O cargo que -servirá de base será o da classe Inicial da categoria
Funcional para o qual tiver sido transposto o cargo das mesmas denominação
e atribuições daquele em que foi aposentado.
§ s.o - A revisão dependerá da existência de recursos orçamentários suficientes, e somente poderá efetivar-se após ultimada a transposição de tcdos
os servidores na atividade, de todos os Grupos em que ocorrer a Inclusão
mediante transposição.
§.4,o -Os novos valores dos proventos -serão devidos a pa~tir da publicação do ato de revisão.
Art. 7,o - Na Implantação do novo Plano de Classificação de Cargos, poderá o Tribunal Regional do Trabalho da s.a Região, mediante Ato da Presidência, transformar em cargos, observada a regulamentação pertinente, empregos integrantes da Tabela de Pessoal Temporário de sua Secretaria, regidos
pela Legi\Slação Trabalhista, a qual será considerada extinta.
Art. 8.0 - Ressalvada a hipótese prevista na parágrafo único do art. 3.0
da Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, fica vedada a contratação, a qualquer titulo, e sob qualquer forma, de serviços com pessoas fíSicas ou jurídicas,

- 4Q4bem assim a utillzação de colaboradores eventuais, retribuídos mediante recibo, para o desempenho de atividades inerentes aos Grupos de que trata esta
lei.
···
0
0
Art. 9. - Os vencimentos fixados no art. 1. desta lei vigorarão a partir
da data dos Atos de inclusão de cargos no novo sistema, a que se refere o § 1.0
do seu art. 2.o
Art. 10- Observ·ado o disposto nos arts. 8.0, inciso m, e 12 da Lei n.0 5.645
de 10 de dezembro de 1970, a.s despesas decorrentes da aplicação desta lei serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da s.a Região, bem como por outros recursos a esse fim destinados, na
forma da legislação pertinente.
·
Art, 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. ·
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Item 2:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.o 88, DE 1974
(Tramitação conjunta com o PLS/43/74)
Discussão, em turno único, do Projeto de .Lei da Câmara n.0 88, de
1974 (n. 0 .2.024-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre a obrigatoriedade da iodação do sal
destinado ao consumo humano, seu controle pelos órgãos sanitários,
e dá outras providências, tendo .
PARECERES, ~ob n.0 • 427 e 428, de 1974, das Comissões
- de Saúde, favorável, nos termos do substitutivo que. ap.resenta.
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do
substitutivo da Comissão de Saúde.
A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão de 19 do ·corrente, tendo a
sua discussão adiada, a requerimento do nobre Senador Guido Mondin, para
a presente sessão.
...
0
Sobre a mesa, emenda.s que serão lidas pelo .1. -Secretário.
São lidas as seguintes:
EMENDAS DE PLENARIO AO PROJETO DE LEI
DA CAMARA N.o 88, DE 1974
IElMElND:A iN.o 1
(DE PLEN.ARIO)

Ao Substitutivo da Comissão de Saúde aos Projetos de Lei .da Câmara n.0 88, de 1974, e do Senado n.o 43, de 1974.
No art. 1.0 , onde se lê:
", .. na proporção de 30 m111gramas de iodato de potássio por qui·
lograma ... "
Leia-se:
" ... na. proporção de 10 m!ligramas de iodato de potássio. por qui~
lograma ... "
Justificação
Levando-se em conta que as necessidades orgânicas de iodo não são ·ainda
precisamente conhecidas para o estabelecimento. da· profilaxia do bócio endêmico, é necessário estudar, antes de se fixar a quota de iodo para esse fim, em

l

,I

:I

-405-

'I

:I

li

cada pais ou região, entre outros fatores, · as necessidades normais de lodo,
o grau de carência de iodo no meio, a eventual existência de fatores bocigenos
~· ~ quantidade média ''per capita''/dia do consumo de sal.

as

': :> Es.sa .é, a. razão pela ·qual
quotas adotadas variam de pais para pais, indo
dec 1:10·•000 . a' 1:200.000, sendo a mais comum a· proporção .de 1:000.000~ Isso
porque, ·segundo os dados disponlveis, divulgados pela Organização Mundial da
Saúde, a ·necessidade de iodo no organismo humano é inferior a 100 microgramas "per: .capita"/dla.
· ·A eXpressão dessas necessidades em função da produção calórica, que também é um índice impreciso, fixa em 20 a 40 microgramas de iodo para r.ada
1.000 calorias, o .que, no Brasil, daria de 60 a 120 microgramas, considerando
cpino. n.ece'ssidade média, 3.. ooo calorias brutas "per capita"/ dia.
. Isto posto,' e considerando que em nosso pais não existem, ainda, dados
relativos· à .avaliação dessa profilaxia, julga-se prudente manter a quota anteriormente .estabelecida pela Lei n.0 1. 944, de 1953.
Sala das sessões, em 25 de setembro de 1974. - Petrônio Portella..

EMENDA N. 0 2·

PIJENARIO)
Ao Substitutivo d~ .Comissão de Saúde aos Projetos de Lei da Câmara n.o· 88, de 1974, e do Senado n.o 43, de 1974.
No art. 1.o, in fine, suprimir a expressão "grosso".
Justificação
Os vocábulos "grosso•'': ou. "moido" segundo· padrão de identidade estabelecido pela Comissão Nacional de Normas ·e Padrões para Alimentos do Ministério da Saúde, indica apena;s a classificação do produto, segundo as suas características granulométricas. Por uma questão de coerência seria o caso de
complementar-se a expressão com os vocábulos "peneirado" e "triturado" que
são demais formas . de sal .comum. Tal yrovidência, entretanto, parece desnecessária, bastando unicamente a supressao do § 1.0 ·do art. 5.0.
Sala das sessões, em 25 de setembro de 1974. - Petrônio Portella.
(DE
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EMENDA N.0 3
(DE PLENÁRIO)
Ao ·Substitutivo da Comissão de Saúde aos Projetos de Lei da Câmara n.o ..88, de 1974, e do Senado n.o 43, de 1974.
No art. 4. 0 , onde se lê:
"sal iodado a 30 mg/kg"
Leia-se:
"sal iodado a 10 mg/kg"
Justificação
Esta· emenda decorre da redação proposta na anterior, com a finalidade de
reduzir a proporção de 30 para lO miligramas da ioda;to cl'e potássio por quilograma do produto exposto à venda.
·
Sala das Sessões, em 25 de setembro de 1974. - Petrônio Portella.
EMENDA N.o 4
(DE PLENARIO)
Ao Substitutivo da Comissão de Saúde aos Projetos de Lei da Câmara n.0 88, de 1974, e do Senado n.0 43, de 1974.
Suprimam-se os ·§'§ '1. 0 e. 2.0 do art. 5. 0

-406Justificação
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A obrigatoriedade de iodação do sal é matéria de ordem exclusivamente
sanitária, por coii!Seguinte, a competência para o seu controle e fiscalização são
privativos do Ministério da Saúde· e dos órgãos de fiscalização sanitãria dos
Estados. De resto, o Instituto Nacional do Sal, allás hoje inexistente (em seu
lugar foi criada a Comissão Executiva do Sal) era uma autarquia econômica,
sem poderes para proceder à nscallzação das fontes produtoras do sal, providência essa, como já se disse atrás, de caráter sanitário, da alçada do Mlnlstério da Saúde, em consonância com o art. 36 do Decreto-Lei n.0 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e do Decreto-Lei n.o 986, de 21 de outubro de 1969.
Por outro lado, o referido § to estabelece sanção especifica, o que se tarlia
desficiendo, uma vez que o Decreto-Lei n.O 785, de 1969, já estabelece o elenco
de penalidades, de acordo com a natureza e a gravidade da infração cometida.
Além disso labora em equivoco a parte final do § 1.0 quando se reporta a "sanções penais previstas no art. 6.0 ", quando esse artigo não cuida de sanções
penais mas sim de administrativas.
A supressão não causará prejuizo ao controle que se deseja assegurar através da lei nova.. Uma: vez constatada através das análises fiscal e de controle
a inobservância dos preceitos da lei, proceder-se-á como indicado no art. 6.0
do Projeto, ou seja, sujeitar-se-á .o infrator a processo administrativo próprio
e penalidades previstas no Decreto-Lei n.o 785, de 25 de agosto de 1969.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1974. - Petrônio iPortella.
mmNIOAr iN.o 5 (DE PlJENARJO)I

Ao Projeto de Lei da ·Câmara n.0 88, de 1974.
Emenda aditiva ao art. 1.o, ln fine
linclutr depois do termo "produto", a expressão ·"admitida
uma variação de até 50% (clnqüenta por cento) da. ta.m fixada."

"Art. 1.0

Justificação
No .processo de dosagem mecânico, poderá oconer variações no equipamento
com a eLevação da. quantidade do iodb metaloide no produto. A emenda. permitirá
essa variação, pa.ra mais, sem qualquer prejuízo quanto ao objetivo preconizado.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1974. ll!lMlENDA IN'.0 6 (DE

Antônio Fernandes.

~O)

Ao Projeto de Lei da Câmara n.0 88, de 1974.

o art.

8. 0 , passará

a ter a seguinte reda.ção:

"Art. 8.0 - •Esta lei entrará em vigor, 180 (cento e oitenta) dias após
a. sua publicação."
Justific~ão

A dilação do pmzo de vigência do Diploma, permitirá que ·as empresas se
ad·aptem e se enquadrem ·em outra slstemáltica. •wté en.tão ocorrida, porquanto,
devei!'ão, segundo o pro·jeto, assumir 1a responsab111da.de da. importação do iodato
e ·a instalação do equilpamento nesse prazo, considel1ado razoáV~el, en.sejarâ ao
setor, os estudos e posterior enquadramento em outra estrutura, Isto é, a impoTtação e em conseqüência, os seus custos.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1974. - Antônio Fernandes.

;I
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- 4Ó7·EMENDA IN.o 7 C:DE PimlNAJRIID)
Ao Projeto de Lei da. Câmara. n.0 88, de 1974.
Emenda aditlv,a, onde couber no seguinte sentido:
"No caso da f8ilta comprovada do produto iodatO de K nos mercados
interno ou extemo, será fornecidó, pelo órgão oompetente, med~ante
solicitação, em certificado ·temporário, não ca:bendo, nessa hipótese, a
aplicação das penalidades previstas na presente lei."

ii'i
!
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Justificação
A emellida sugerida prevê a possibilidade das varla.ções já constaJta.das em
passad·o recente, que se ·traduzem nas alterações de preço e produção intel"'lla ou
extern'a desse insumo. ·Pol'ltanto, com a ado~ da emenda,· ·as empresas ficarão
preservadas de possíveis injustiças no que tange ·às penalidades cominadas na
proposição. ·
Sa~a dias Sessões, 25 de setembro de 1974. - Antônio Fernandes,
O SR. PRIESIDENTE (Paulo Torres) - Em. discussão o projetA? e as emellidas.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-los, V'OU encen-ar a discussão.
(Pausa..)
Está encermda.
A matéria vai às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúdle e de Economia, pára· que se ma.nifes~em sobre as emendas de plenário.
·

Item 3:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 43, de 1974
(Tra:mita~ conjlmlta com o PLC n. 0 88/74)
Discussão, em primetro .turno, do Pro1eto de Lei do Senado n. 0 43,
de 1974, de autori,a do sr. Senador Fausto Oastelo-Br!anco, que altel:'la
os arts. 1.0, 2.0 e 8.o dia Lei n.o 1.944, de 14 de agosto de 1953, que
torna obrigatória a iodetação do 59.1 de cozinha destlnad.o a consumo
alimentar nas regiões bocigenas do Pais, tendo
·
.
PARIEOE'RlES, sob n.os 368, 369, 370, 427 e 428, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, 1.o pronuncl·amento: pela constituciona11d!ade e juridlcidade, com a emenda que aprerenta de n. 0 1-00J;
2. 0 pronunciamento: pela constitucionalidade e juri,dicidade do substitutivo da Comissão de Saúde;
·- de Economia., favorável ao rprojeto e à emenda da Comissão de Constituição e Justiça, e com. a e~enda que apresent~t de n.0 2-0E;
- de ·saúde, 1.0 pronunci:amento: favorável oo· projeoo e à emenda da.
Comissão de Constttuição e Justiça; 2.0 pronunciamento: f,avorável,
nos termos do subst~tut!vo que apresenta.
Em ~pnseqüência da apresentação de emendas ao Projeto de Lei da. Câmara.
n. 0 . 88, de 1974, que tem tramitação conjunta c·om· esta matéria, o rpresenté
projeto retoma às .comlssões competentes.
Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câma:ra n.o 111,
de 1974 (n.o 2. 043-B/74, na Oasa de origem), de in1ci,ativa do Senhor
Presidente da IOOpúbliCla, que autoriza o Instituto Brasile:lro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, a alietllar imóveis que menciona., tendo
PAREOER FAVORAVEL, sob n,O 426, de 1974, d'a. Com.lssã.o:
- de Finanças.
Em discussão o projeto.

-408Se ne.nhum dos Srs. Sellla.Q.ores qulsea- discuti-lo,· vou
(Pausa.)
·

ence~rar

a discussão.

Está encer11ada.
Presentes 33 Srs. Senadores.
Não há quorum pal'a 'deliberação.
Em conseqüência, a votação do projeto fica adiada PM'a a pró~a sessão.
Esgotada a matéria constante da· Ol1dem do ma.
Concedo a palavra ao nobre' Senador Louriva:l Baptista, or:ador inscrito.
O SR. LOUIRIVAL BAPTISTA - Sr. Presldetllte, Srs. Senadores, registro,
pa11a que possa constlall" dos .Anlais de·sta ClliSlli, o desaparecimento, na última segunda-feira, de L!.ru:Lolfo Costa Calaza.ns. Se pessoalmente deploro a morte de
um dileto amigo, Sergipe e 'a. SUJa Capital, .Al"a.caju, lamentam ,a perda de
membro destacado da comunidade se~gipana, um cidadão de •bem, ,um homem
prestante.
Membro da Lo~ a Maçônica Oa.pitul~ Ootingijiba, foi Lindolfo Costal Oalaza.tJS
um homem de l1arga ·estima entre seus companheiros, pelo trato educado e
convivência ·agiDadável.
Profissional compe·tente, foi pioneiro na modernização dos serviços de me~
cânica de Sergipe, te~ndo instaLado· mode·rna oficina que se tornou conceituada
e acreditada pela eficiência .dos seus se.rvtços.
Amante da •avlia.çáo, filiou-se ele entre os que fundaram o Aeroclube de
Aracaju, em 1939, um dos primeiros a surgirem no País.
Durante •a segunda guerra, como 'Plloto participou óe operações de salvamento de ná.ufragos dos navios AraraquaDa, Aníbal Benévolo, Baependy e· outros
torpedeados 1>00' submarinos alemães, nas costas de Sea-gipe e Bahla, tendo
também p~ticipado ·em ações de. patrulhame·nto da· costa. Como mecânico, foi
quem se encarregou da manutenção das aeronaves no período da segU'I!lda Guel1Ta
Mundial, a serviço do Aeroclube de Sergipe.
O Sr. Osires Teixeira - Permite V. Ex.6 um a;pa.Dte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com muito prazer, nobre Senador Osir'es
Te~elra.

O Sr. Osires Teixeira - O pesar que V. Ex.a está tl'ansmitlilldo à NJa.ção
não é ·só do seu aguerrido Se•11gipe. Na V'eDda.de, o desa-parecimento de Llndolfo
Costa Calazans eriJa um claro dificilmente preenchível no Bl'lasll. A pM da:~
qualidades de que ~a titula.r, ditas por V. Ex.a à C8ISII. e à Nação, e dos Ws.ba.Mlos
prestados ao seu Sergipe e 'ao Brasil, no período . da gue1.11111., Llndolfo Costa
OaLazans foi, antes de tudo, um homem que, durante toda a. sua existência,
cavou masmorl'as ao vicio e levantou ·templos à virtude. Chota.m :por ele, hoje,
no BrasH inteiro, seus iml:ãos de OIIClem. Maçônlca, membro que foi do Gl'ande
Oriente do Brasil, através de uma de suas subordinadas, a Loja Cotmguiba, de
Amcaju, que V. Ex.a :bem conhece e que relevantes serviços presta à comunidade
ser:g!pana. O desaparedmento de Llndolfo Costa Oalazans, repito mais uma vez,
cria um claxo impreenchivel pelas suas virtudes e pelo que ele representava
como criatura prenhe de humanismo, de que ele sempre foi po.ssu~do.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou muito grato ao eminente Lider Oslres
Telxe-lro. po•r esse depoimento que. acaba de dar 1ao pronunciamento que faço na
tavde de hoje, no Senado, de pesaz e de saudade pelo falecimento do grande
sevg!paoo Llndolfo Costa Ca1112lans, que foi irmão do Grande Orleillte do Brasil,
onde atuou com multa :prop·rledade e digzüdade. Como V. iEx.a disse muito bem,
Llndolfo Costa C'alamns foi um grande maçam, um dos gu-andes obreiros da
Loja Capitular Cotinguibru de Aracaju, como o são os seus filhos.
Estou certo de que, ao fazer este registro, Lnilell'preto os sentimentos do
goomde número de amigos de Lind!olfo Costa Calazans que, como eu, desejam
levar o confo.rto da sua solld!ariedade à viúva Dona Esmei1.1alda. Lemos Oalaznns
e aos seus filhos Wllman, Hênio, Llndolfo, Alina e José Albel'lto.

-409A essa singela homenagem junto a mais
profundo pesar.
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e~presslva

ma.nifesliação -do meu

O SR. ~SIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palawa ao nobre Senador
Alexandre costa.
O Sr. Alexandre Costa - Sr. Presidente, pergunto a V. !Ex." se ainda existe
orador inscrito; ·
· .
' ·
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Estão Inscritos os Srs. Senadores
F~anco Montoro e José Sarney.
O Sr. Alexandre Costa - Então, comunico a V. Ex." que cedo a palavra aos
outros oraclores. <Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - 6 Sr. senador Franco Montoro declina
da paLavra, pois já falou como Lkler. O Sr. Senador José 8a.rney não se enCQIII:tJra.
presente.
.
.
. .
· .
O Sr. Alexandre Costa -.Sr. Presidente, desisto da palavra e me Inscreverei
para ·a sessão de amanhã.
O SR. PRES·IDENTE (Paulo Torres) - V. EX." será atendido.
• 1
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a: Sessão.
Designo para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
1

..

•,

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 111. de i974
(n. 2.043-B/74, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que autoriza o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Flores.tal -c:
mDF - a alienar imóveis que menciona, tendo
·
·
P.AIRJElCER FAVORAVEL, sob n.o 426, de 1974, da Comissão:
- de Finanças.
2
Discussão, em turno único, do ~ojeto de Decreto Legislativo n.0 18, de
1974 (n.o 1•56-B, de 1974, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da
tradução do Protocolo de Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo
de 1971, aprovado por ocasião da conferência· de Governos realizada no Conselho
Internacional do Trigo a 22 de fevereiro de 1974, tendo ·.
P~ FAIVORAV!EJIS, sob n.os 439 e 440, de ~974 das Comissõ~: ....... ,
- de Relações Exteriores; e
- de. Agricultura.
' ..
.3
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Leglslath'O n.o. 20;- de
1974 (n. 0 155-B, de 1974, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da
tradução do Acordo Internacional do Açúcar, de 1973, aprovado por ocasião
da Sessão Plenária, de 13 de outubro de 1973, da Conferência das Nações Unidas
sobre Açúcar, de 1973, tendo
PARECERES FAVORAIVEIS, sob n.os 460, 461, ~2. de 1974, das Comissões:
- de Rel;u;ões Exteriores;
- de Economia; e
- de Agricultura.
Está encerrada a sessão.
0

'

(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 55 minutos.)

166.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 26 de setembro de 1974
PRESIDiNCIA DO SR. PAULO TOBRES
As 14 horas e 30 mJnutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena -

José Gulomard - Flâvlo Brito - José Esteves
Cattete Plnihell'o - Jarbas Passarinho - . iRena:to Franco - Alexandre
Costa. - Clodomir Milet - José Samey - Petrônlo Portella - . Vlrgilio
Tãvora - Wilson Gonçalves - · Dlnarte Madz ...:... Luis de Barros ~ Jessé
iFreire - Wilson Campos - Lulz Cavalcante - Teotônlo V!Iela: - Lourlva.I
Baptista - Antôndo Fernandes - Ruy Santos - Carlos Llndenberg João· Calmon - Paulo Torres · - Gustavó Capanema - Magalhães Pinto
- l1ranco Montoro - Orlando Z'ancaner - Leonl Mendonça - Osires
Teixeira - Fernando Corrêa - Celso . Ramos. . .
O SR, PRESIDENTE (Paulo To~es) - A lista de presença acusa o campa-.
reclmento de 33 Srs~ Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta, a
Sessão.
O Sr. 1. 0 -Secretârlo vai proceder à leitura do Expediente.
l!: lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA

•

,. I,

Restituindo autógrà.tos de Projeto de Lei sancionado:
-

N.0 295174 (n.0 470/74, na origem), de 24 do corrente, referente ao Projeto

de Lei da Câmara. n.o 104, de 1974- Complem·entar- <n. 0 57, de 1974, na casa
de origem), que estabelece, nos termos do art. 103 da Constituição Federal, casos
de aposentadoria compulsória no Grupo-Diplomacia, código· D-300. (Projeto
que se transformou na Lei Complementar n.O 2-1. de 24 de setembTo de 1974).
De agradecimento de comunicação referente a escolha de nome indicado para

cargo cujo provimento depende de prévia autorização do Senado

Feooral:

- N.0 296174 (n.o 471/74. na origem), de 25 do corrente, referente a escolha. do
Vlce-Almlrante da Reserva Remunerada, Flor!ano Peixoto Faria Lima para
exercer o cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro.
O SR. PRESID'ENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação.
O Sr. 1.0 -Secretârio procederâ à leitura de Ofício que sé encontra 'sôbre a
Mé ..
ft"

.,;;)Q,,.

• •

. ' .

•

- 411l!: lido o seguln te

OFtCIO
GABINETE DO LíDER DA MAIORIA

Ofício n. 0 162/74

'·

,.

Brllllília, 26 de setembro de '1974;
A Sua Excelência senhor Senador Paulo Torres,
DD. Presidente do Senado Federal.
Senhor Presidente:

i

Tenho a honra de indicar a vossa Excelencia o nome do senhor Deputado
carvalho Sobrinho para substituir o senhor Aldo Lupo, na Comissão Mista
incumbida de estudo e parecer do Decreto-Lei n.o 1.344, de 16 de setembro
de 1974, que autoriza o Tesouro Nacional a subscrever aumento de capital do
Banco do Brasil S/A e dá outras providências.
Aproveito para renovar· a manifestação do meu elevado apreço. __.. Deputado
Prisco Viana, Vice-Lfder.
·
.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Será feita a substituição solicitada.
SObre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1.0 -Secretário.
l!: lida: a seguinte
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COMUNICAÇAO

:I
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i

II
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I
I
I

;

sr. Presidente:
Nos termos Regimentais, comunico que me ausentarei do Pais por um periodo
de 30 dias para dar cumprimento a delegação recebida da União Interparla·
mentar, a partir de 1·10·1974.
Sala das sessões, 26 de setembro de 1974. - Nelson Carneiro.
o SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) - A Mesa fica ciente.
o Sr. 1.0-secretário procederá à leitura de projeto de lei que se encontra
sobre a ·mesa.
l!: lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 121, de 111'74

Autoriza, em c:MOs excepcionais e havendo motivação ponderável,
a alteração do patronímico da mulher solteira, desquitada ou viúva,
sem prejuízo dos apelidos de família, e dá outras providências. ·

o

Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0

A mulher solteira, desquitada ou viúva., que viva com homem
solteiro, desquitado ou viúvo, excepcionalmente e havendo motivação ponderável,
poderá. requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja. averbado
o patronímico de seu companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios, de famWa.

§ 1.o - o juiz somente processará o pedido se tiver expressa coricordâllcia.
do companheiro, e da vida em comum hajam decorridos no mínimo cinco anos
·
·
ou ·existam filhos da união.
§ 2.o - o pedido de averbação só terá. curso, quando desquitado o companheiro, se a. ex-esposa houver sido condenada ou renunciado ao uso dos apelidos
do marido, ainda que dele receba pensão allmenticia.

-

~l2-

Art. 2. 0 - o acl1tamento regulado nesta lei será ·cancelado· a requerimento
de uma das partes, ouvida a outra.
Art. 3.0

Tanto o aditamento quanto o cancelamento da averbação regulada
por esta lei serão proce,ssapos em segr:edo na J.ustiça.
Art. 4. 0 - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicaçãp, revogada.s
as disposições em contrâlrio.
·
•.'. ,·
'

'

Justificação·
Em 4 de novembro de 1969, ofereci à consideração dá. Câmara cio~ Deputados
projeto semelhante, assim sucintamente justificado, e que;. salvo. engano, o primeiro não era com tal obje.tivo:
, ,;O uso dos 'apelidos do marldo pelà mulher é uma faculdade. Tanto não
é característica .da indissolubilidade matrimonial que o cônjuge conde~
nado no desquite perde o direito a usá-los, embora o fantasma do .vínculo
matrimonial permaneça. Essa. faculdade de outorga já é usada freqüentemente pelos cônjuges, que se valem para dirimir, na medida que a
· estúpida indissolubilid:ade matrimonial do desquite por mútuo consen':'
timento lhes permite, suas divergências irremoviveis.

·· O projeto peca por cauteloso e restrito; Jamais por excessivo ou audacioso.
Preocupa-se com os filhos nos lares constituídos à sombra do amor e
visa a atender a um fato social que não há .estucl1oso que desconheça.
Sob certo ângulo, este é também um meio de acudir à realidade nacional
que todos conhecem, ma;s nem todos proclamam conhecer."
Ao pronunciar-se a douta Co~~~ã~ ..d·e C~nstituição e Justiça da Câmara dos
Deputados sobre a referida proposição, o parecer do nobre Deputado ·!talo .Fitipaldi, pela constitucionalidade e rej elção do projeto, que ali tomou o :p..O 2. 065,
de ·1969,:•foi .aprovádo por .maioria de votos. · · ... · . · .. :' ·
· · . .. .. :· :
•Nesse interregno, entretanto, os tribunais deram aos arts. 70 e 71 da Lei de
Registras Públicos vigente a interpretação que. se ajusta aos opje~vos visados
pelo projeto. Ainda ·uma vez os juízes, mais próximos dos problemas humanos
que lhes cumpre decidir, têm dado àqueles· textos o entendimento ·que ·melhor
se coaduna com o fim social a que se destinam. Ao legislador cumpre, assim, a
tarefa de recolher a lição dos julgados,· inclusive do Egrégio Supremo .Tribunal
Federal, no conhecido caso de iD. Arminda Neves d'AlmeJ.da Villa-•Lobos, confirmando Ven. Ac. do Egrégio Tribunal de Al(;ada do Rio de Janeiro,· da lavra do
Juiz Euclydes Felix de Souza, encontrado na Rev. For., vol. 232, pág, 166, e que
ora se junta como doe. n.o 1. Em 1973 e 1974, novos·acórdãos do mesmo Tribunal
foram prolatados, sendo relator o JUiz CarlOs Gualda ·(does. n.os 2 e 3). Em grau
de revista, ainda, o mesmo Tribunal, pelos doutos fundamentos que o informam,
decldi-g que ~~o uso prolongado e notório dos .apelidos · do . companheiro, sem
qualquer. oposição de quem pudesse manifestá-Ia, configura a excepcional motivação de que trata o art. 71 do Decreto n.0 . 4.857, de 1939". l!: que "o··interesse
público na estabilidade da identificação das pessoas, atendidas as circunstâncias
especiais de cad'a Cll'SO, recomendam a alteração· do nome com a aquisição dos
apelidos de família do companheiro" (doe. n,0 4). Junte-se a tais pronunciamentos lúcida sentença do Juiz Renato Tonini (doe. n.0 5), que, após referir a lição
da doutrina,· invoca j~gados dos Egi'églos Tribunais de São Paulo (Rev. Tribs.,
vot 146:pág~ 709; vai. 148, pág, 673), do antigo Distrito Federal (Rev. For., vol. 101,
pág; 320) ·e de Sergipe (·Rev. For., vol. 76, pág. 350). Em recente julgado, publlcwdo.na Tribuna da Justiça, de. 5 de junho de 1974 (doe. n.o 6), o Colendo Tribunal
de Justiça de . São Paulo, pela unanimidade de sua Quarta Câmara Cível, acolheu
a tese legal ora. renovada, em acórdão com a seguinte ementa: "Registro Civil
- Assento de n·ascimento - Desquitada que pretende acl1cionar ao seu nome
de familia ·o do seu companheiro solteiro - Consentimento deste - Recurso
provido - Inteligência do art. 71 do Decreto n.0 4.857, de 1939 - Realmente
não há um direito à concubina de adicionar o nome do companheiro. Entretanto,

I
I

.I

- 41.'3 no art; 71 da Lei dos Registres Públicos não há obstácul(flegar à~ 1 p'retensão
que deve ser apreciada em confronto com· as circunstânciàs" ·(doe,' il,0 · 7); Talri~
bém não diverge o Egrégio Tribunal do Rio Grande do Sul, em declsão unânime,
da lavra do eminente Desembargador Athos Gusmão Carneiro, ao julgar a: Ap~la-"
ção Cível n. 0 18.139: - "Concubinato. Cognome;· Alteração de nome; 'por adita::.·
mento do patronímico do concubino ao nome da companheira. O uso, se prolongado e notório do nome almejado, sem p~ejuizo a interesses de terceiros ou de
outros membros da família titular do cognome; poderá excepcionalmente' autorizar a alteração. pretendida pela companheira. Prudente poder dlscriclonárlo ·dÓ
juiz, atento· ~ circunstâncias do caso concreto" (doe. n.o 8). ·protesta-se, sé
necessário, por juntar, logo seja dado à publicação, Ven. Ac. do Egrégio Tribunal
de Justiça. de São Paulo, no julgamento da Apelação Cível n.o 226. 757,. da
4.a Câmara Cível, unânime, prolatado em 6 de dezembro de 1973,. e de que foi
relator o ilustrado Desembargador Médlci .Filho. . • · ·· . ' ·· .· . · . · . · · ,
o fato soclal,. que o legislador não quis disciplinar, multiplica ações seme..:
lhantes em todo o território nacional, inclusive com uma divulgação, não. coibida
por lei, e que pode reflatir-se desnecessariamente nos filhos do' casa:t .

por

o projeto, talvez pecando excesSO de rigor, vem·eonsagràr o' entendiilletito
que se vai fazendo pacífico em nossos Tribunais.
.
·
Não se retarde mais o Poder Legislativo em diSciplinar assunto 4e tão alta
relevância·· social.
·
·
·· ·
...
saia das .Sessões, 26 de setembro de 1974. - Nelson Carneiro ..
,
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.c\rt. 70 - O interessado, no primeiro ano após ter atingido. a maioridade
civil,. poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome,. desde
que não prejudique os apelidos de família, fazendo.-se.-a averbação.com as mesmas
formalidades e publicações pela imprensa (Decreto n.0 5. 318, art; 1.0 ).

i
I

Art. 71 - Qualquer alteração posterior de. nome só por exceção e· motivadamente será permitida, por despacho de juiz: togado a que ·estiver sujeito o
registro e audiência do Ministério Público, arquivando-se o mandado, quando
for o caso, e publicando-se pela imprensa (Decreto n.0 5.318, an. 1.0 ), . ·

I

. Pa~~gT~fo .Wco·- Poderá també~ ser a~e~bado n~ ~~mo8 termos' o nomê
abreviado como firma comP.rcial registrada, ou em qualquer atividade profissional;
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A QUE SE REFERE O AUTOR EM SUA JUSTIF'ICAÇAO' ·

,.,,

JUSTIÇA
DO ESTADO
DA GUANABARA
i
.
.
•
.

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE 'ALÇADA·

.. Direito ao uso, mediante.. 11overb~ .no ·~to .de DaScJ~ento, de. nome. de
familla do falecido concubino. Imutabilidade legal apenas do prenome, ·Uso prolongado e notório. Inexistência de prejuízo pa.ra. terceJros tà.mllla.res do finado;
·
aliás, de acordo com o pedido da ex-companheira. daquele. ·

Refonna da sentença qu~ julgou ilegít~o o pedido.
', ,' ; ' I "
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VIstos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Civel n.O 12.025, em que é
apelante Armlnda Neves d'Almeida., e, apelado, o· Ministério Público, acordam os juizes
da Quinta;. Câmara Civel do ·Tribunal de Alçada. do :Estado da Guanabara, por unanlml.:.
dnde, em dnr provimento à apelação, para deferir o pedido Iniciai. .
· · ·'
·'

- 414.. , A apela.nte requereu, nos termos do art. 2.• da Lei n.• 3. 764, de 25-4-60, o dlrel.to ao
ilso do cognome "VIlla.-Lobos", sem a perda do seu próprio apelldo de famflla, "d·Almeida".
Não obstante promoções favoráveis dos órgãos do Ministério Público, que intervieram
em primeira instância, não obteve a requerente êxito no pedido, porque a respeitável
sentença, de fls. ·47 a 55, indeferlu...o. Em grau de apelação, o douto parecer emitido pelo
Sr. Procurador da Justiça opinou pela confirmação da sentença.
li: útU; para melhor compreensão da espécie e seu seguro julgamento, que o pedido
lnlclal somente foi ajuizado após o falecimento da mulher legitima do saudoso Maestro
Heitor VBI&-Loboll; como é de real interesse a noticia de que o ciiBal não de!Jrou :filhos.
li:, também, de interesse para o entendimento correto e justo da controvérsia, a.
menÇAo ·de que a apelante - comprovadamente· - há longos anos vivia em concubinato
com o Maestro, dividindo com ele os maus momentos e os dias fartos. Vale anotar que
esse concubinato, não obstante o estado de casado do Maestro, perdia mUlto do sal de
pecado porque o Maestro estava separado da esposa e a requerente era e é solteira.

Os autos 'dão conta, pela enfiada de documentos, que a requerente, durante o
concubinato, sempre se entendeu e foi considerada, até por entidades do mais alto
renome artlstlco internacional, como "Madame Arminda. VUla-Lobos"; IIBSim por orga.Di·
zações e personalidades respeitáveis - "de dentro da terra" - mesmo após o passamento
do Insigne regente e compositor patrício.

·Quer, entAo, ·a apelante, fazer uso Ieral do apelido de familia "Villa-Lobos", agOra
que Já está. falecida a esposa. legitima, sem prole, e autorizada a requerê-lo pelas úntciiB
irmãs do finado (fls. 37 e 38).
"O que a lei prolbe de modo absoluto é a alteração do prenome, Isto é, o nome
próprio do individuo, nome batlsmal, que o distingue das outras pessoas da famllla.
Só é permitida sua retlflcação; nunca a mudança", adverte Odllon de Andrade ("Cons.
Cód. Proc. Clv.", vol. VII, n.• 183, pág, 210).

Não pleiteia a apelante desfazer-se de seu prenome "Armlnda". Quer abrir mão do
sobrenome "Neves ·d'Almeida", ou, mais fielmente, apenas de "Neves", a fim de, mantendo
·~d'Almetda", lhe seja deferido o uso, também, do sobrenome "VIDa-Lobos" - como está.
explicito no pedido - Item final n.• 19.
Não haverá. mudança de status. Armlnda é a requerente, Armlnda continuará. Solteira, sempre fOI, assim prosseguirá., a seu mero arbltrio.
Tem ela Interesse subjetlvo na transmutação. Sempre foi tida e havida como "Madame VUla-Lobos", no la.rgo círculo de relações que o Maestro e sua companheira possulam,
nos meios sociais e artlstlcos do BrasU e do exterior. A prova documental, nesse ponto,
é. sobranceira, com o respaldo de prova testemunhal qualificada. Do outro lado das
coisas - nenhum preju1zo haverá para quem com direito de alegá-lo legitimamente,
porque não só as irmãs do Maestro, como até entidades governamentais e da pública
administração, do Ministério do Exterior às universidades, sempre a trataram com o
sobrenome "VUla·Lobos";
O que poderia causar desconfiança seria a conjectura de querer a postulante apropriar-se de nome tão nustre para. lograr vantagens indevidas. Presunção que leva puro
preconceito, porque a não desamparou o Maestro em seu testamento, de fls. 33 a 34,
legando-lhe dois terços diiB rendas de suas obras musicais, de par com atribuir-lhe o
Onus de zelar pelo seu pa.trlmOnlo artlstico, em colaboração com a "Academia Brasileira
de Música"; nem o Governo, ao nomeá-la para Dlretora do "Museu vma-Lobos" - o
que não foi, de leve, contestado.

Escuda-se a sentença em acórdão do Eg. Tribunal de Alçada de São Paulo, in verbls:
"Não há. na. lei autorização para que possa usar (a concubina) o nome, que não é apenas
de seu concubino, mas da famllia deste, e quiçá ainda esteja sendo usado - e com base
em lei - pela mulher de quem se desquitou".
O ven. aresto não teve a mlnlma repercussão no caso vertente, porque: a) a. esposa
do Maestro, D. Lucilla Gulma.rlí.es Villa-Lobos, de quem não se separou por desquite,
faleceu antes do ajulzamento do pedido - dois anos antes (óbito, fls. 10); b) no pedido
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-415nfi.o se(opõem·os únicos interessados. no monopólio do patron!mlco- as iml&;·:sobrevi·
ventes do insigne compositor.
· O que há, em verdade, nos autos, é a ·vontade que a apelante tem de usar, com
o sacramento judicial, nome de farnilla e mais do próprio, de alta ressonância nacional
e Internacional. Em face da concordância dos únicos interessados na proteção legal do
patronímico, levanta-se compreens!vel ciúme, que todos nós temos, dos .grandes vultos
da. nossa História, cujos nomes e cuja memória fulgurantes devem ser partilhados em
proveito da vaidade de todos. Constituem bem precioso de herança da Naçll.o, exemplo
para.. os pósteros. Mas, como o morto Ilustre deixou testemunhado, em declaração. de
última vontade, ad perpetuam sei memoriam - foi a requerente sua animadora ·constante e fiel, por mais de vinte anos e até que a morte veio· ceifá-lo.
Deferido, como fica; o pedido, com a averbação da Lei, nada obsta qt.ie se oficie. ao
Ministério das Relações EXteriores no sentido de ser retlflcado o Passaporte Especial
n.• 49.271, para que fique consignado o nome da Interessada, como "Ai1nloda d'Almelda
Vllla-Loboe", de estado civil - solteira,
Custas na forma da. lei.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro. d.e 1969.
'
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JUSTIÇA DO ESTADO DA GUANABARA
TRIBUNAL DE ALÇADA
APEI..AÇAO ClVEL N.0 12.025 (5." CAMARA ct\TEL)

Declaração
'

I

de

Voto:

Dava provimento à apelação, para o fim de deferir a Inicial, com a restriçãO contida
no Item A do parecer do MP a fls. 30, pois o· estado civil da apelante é de solteira, assim
devendo constar de todos os documentos oficiais.

o caso dos autos é daqueles em que a controvérsia se esclarece pela própria natureza
do& direitos tutelados pelas normas legais, colocados sob exame diante da pretensão
da apelante de que lhe seja reconhecido o direito ao uso do patron!nilco "VIlla-Lobos",
adquirido segundo a!'lrma pelo uso. durante mais de vinte anos.
. . .
. ··
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A aquisição do nome pelo uso é acbnltlda, como· ficou evidente das doutas citaçÕes
do parecer de fls. 28 a 30 e da sentença de fls. 42 a 55, além do contido nas razões· de
tis. 52 a 66, não somente na doutrina, mas também, amplamente, na jurisprudência dos
tribunais que têm reconhecido tal aquisição como fato a merecer reconhecimento. de
direito, no Interesse social. Desnecessário repetir aqui as Ilustradas opiniões a respeito.
Quais as razões profundas dessa orientação? Uma delas é precisamente a micesst~
da de de segurança na maneira pela qual a· ·sociedade indica e reconhece cada um de
seus componentes. Se qualquer um deles, por longo tempo, usa habitualmente, sem oposição alguma, determinado nome, e é conhecido por todos dessa maneira,. o Interesse
social .ligado à estabilidade e segurança na indicação e no conhecimento. das pessoas
1'!slcas está a Indicar, evidentemente, a continuação daquele uso, sem preju!zo do direito
ao nome civil constante dos registres oficiais porventura existentes.
~· preciso atentar no fato de que grande parte dos nomes indicativos de familla,
usualmente conhecidos como "sobrenomes·~. fOI adquirida., exatamente, pelo uso aceito
na comunidade. 1!: por · Isso que tantas e tantas famillas · entre nós têm o nome de
regiões ou cidades,, ou simples vllarejos de Portugal, Espanha, Itália e outros pa!ses.
Imigrantes oriundos desses lugares trouxeram, ou aqui acrescentaram, o nome do torrll.o
natal. O fato, aliás, é conhecido em toda a história da humanidade. li: fato social, que
1·esponde n umn realidade concreta, da qual é o resultado na esfera na normatividade
Jur!dlcn, depois de o ser no nível dos costumes.
· .As normas legais, convém sempre rea!'lrmar, não existem por si sós, como abstrações
convenclonnls, despidas de forte motlvnçúo soclnl. Pelo contrário, elas surgem. sempre

- 416eomo1 a. ·manifestação cristalizada, 1nstltue1onallzada, dos Instrumentos de ·controle soe1a1
que o grupo desenvolve para atender às necessidades da convivência humana. 11: essa a
razão pela qual as leis devem ser Interpretadas segundo o fim social nelas collmado.
<.)ra, ao estabelecer normas restritivas à mudança do nome por parte das pessoas
flslcas (e jurldlcas, também), o que pretendeu a sociedade, através do legislador, foi se
garantir os meios de controle a respeito da maneira pela qual são Indicados e reconhe~
c!dos os seus componentes, como já ficou dito. Tais restrições, assim, têm um destino
certo, preciso, instrumental, que serve, no plano das regras de direito, a um Interesse
~oclal reputado suficientemente relevante para merecer a regulamentação restritiva. Por
Isso· mesmo, o critério geral da manutenção do nome admite exceções. Não é absoluto.
Jt que o Interesse social, em muitos casos,· fica melhor servido com a muuança do nome
pelo qual é Indicada a pessoa nos documentos ou registras oficiais. Casos há em que
outro .nome, é recomendável e a própria lei .estabelece normas permissivas para a alteração do nome, algumas até de Interesse público <veja-se artigos 69 a 72 ·do Decreto
n.• 4.857, de 9-11-1939).
O que a lei declara Imutável é apenas o prenome, segundo a redação dada pelo
Decreto n.• 5.31!1, de 29-2-1940, ao artigo 72 do já referido Decreto n.• 4.857, de 1939.
Assim mesmo permite a sua mudança, mediante decisão. Judicial, a requerimento do Interessado, quando se trata de prenome capaz de expor ao ridículo o seu portador. Mesmo no caso, portanto, em que o diploma legal é incisivo ao afirmar a Imutabilidade
do nome, reconhece a possibilidade da exceção, atendendo a um: Interesse social relevante qu~ é a não exposição de pessoa a situações vexatórias.
No caso dos autos, tudo está a Indicar que o Interesse social, Inclusive da exatldão
e segurança na Indicação e no reconhecimento das pessoas, será atendido com o deferimento da pretensão da apelante. Ficou provado, de maneira tranqUila, !nexlstir oposição de qualquer !nteressacio. A apelante viveu:, por mais de vinte e três anos, como
mulher e companheira do Maestro Heitor Villa-Lobos. Essa união durou até a morte
daquele hoje reconhecido como o maior compositor bras!leiro. O maestro era casado
com D.. i.ucllla G. V111a-LObos, de cuja união não houve descendentes. Depois de morto
o compositor, também faleceu D. Lucil1a. Inexlstem ascendentes ou descendentes de
Heitor Vllla-Lobos. As duas últimas irmãs vivas do maestro afirmaram, nos autos, com
os documentos . de f!s. 37 e 38, nada opar à pretensão da apelante.
Logo, ninguém manifestou direito 'oponível ao que requereu a recorrente. O próprio
Ministério Público, fiscal da aplicação da lei .e representante da sociedade, em parecer
de fls. 28 a 30, reiterado a fls. 45, opinou pelo deferimento do requerido, com a simples
restrição do que os documentos oficiais Indiquem que o estado civil da requerente é de
solteira.
Demonstrada a Inexistência de Interesse público contrário à mudança de nome,
representada pela aquisição, pelo uso, do patron!mlco Vllla-Lobos, e não ocorrer oposição de qualquer Interessado, as razões de decidir da douta sentença de fls. 47 a 55
perdem substância, apesar de endossadas, com !lustração, na segu:nda Instância, pelo
parecer de fls. 73 a 75, do emiente Procurador da Justiça, já agora modificando a
orientação
que, nos ..autos, ' vinha
'
. . seguindo o MP. '
Os fatos que, no entender do ilustre julgador de primeira instância e do douto
Procurador, teriam constituído ll!clto, pelo. uso Indevido de nome e estado civil em
documentos oficiais, embora possam ser relevantes alhures, nada têm a ver com as
questões postas sub judlce nestes autos. Eles podem estar a merecer, mesmo, apuração
no Juizo criminal; mas são alheios à pretensão deduzida no Juizo competente para.
dirimir controverslas ou dúvidas em matéria de reg!stros públicos. Promova o MP, ou
o próprio Juiz, de oficio, s'e assim um ou outro entender necessário., as medidas cabíveis
ào caso. Quanto à. questão da mudança de nome, porém, diante da prova feita, aquelas
çlrc.un;;tãnclas são Irrelevantes .
'

.· somente niun panto não pode ser acolhida a pretensão da apelante: é o de que
constem dos documentos oficiais referentes a; seu passaporte, e neste, o seu estado civil
como de viúva. A requerente é solteira para os efeitos legais. Os autos não cogitam,
nem poderiam cogitar, no caso, de fazer prova da posse do estado de casada. - (Deglvel.)
<Registrado em 16-12-1969.)
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PODER JUDICIARIO
JUSTIÇA DO ESTADO DA GUANABARA
TRmUNAL DE ALÇADA
APELAÇAO ClVEL N.0 24.436.
Ementa.: - Registro civiL Apelação do !Patronímico do compa.nheiro ~ nome
da companheira. Possibilidade, em casos excepeiona.ls, atendidas as cautelas e
exigências legais. Provimento do recurso,
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Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Civel n.• 24.436, em que figura como apelante Maria Edllla de Carvalho Lopes e, como apelado, o Ministério
Público,
ACORDAM os Juízes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Alçada. em dar
·
provimento ao recurso, vencido o eminente Juiz Revisor.
Trata-se, ao que se vê do relatório de fls. 78/79, parte Integrante deste, de casal que,
há longos anos, vive em comum, more uxorio, com comprovados e repetidos atos da vida
civil de perfeito entendimento e comunhão, e que não legitima. essa. situação de fato
em virtude de serem ambos desquitados.
Pede ela agora, com a. concordância. do companheiro, que ao seu nome seja averbado o patronlmlco deste, consolidando-se ainda mais a. comunhão entre ambos.
Em lacónica. decisão, o Ilustre dr. Juíz a quo Indeferiu-lhe a pretensão. Dai o recurso, por cujo desprovimento se manifestou a ilustrada. dra. Procuradora de Justiça.
em substancioso parecer.
No exame e solução do problema, convém desde logo acentuar certos pontos e premissas, sem dúvida Incontestáveis, que têm sido Invocados e apontados em desfavor da.
tese da apelante, ainda que na realidade com ela. não se relacionem ou com ela não
se atrltem.
Entre esses argumentos, o primeiro deles é o da Indiscutível estabilidade que deve
manter o nome no registro civil. Em verdade, dada a sua função como elemento identificador das pessoas, o registro terá forçosamente, em principio, que conservar-se integro ou: Idêntico a si mesmo. Principalmente o prenome. Dai a. cautela do lt>glslador
em arrolar os atos que Importam ou determinam a. sua alteração normal ou acréscimo,
como o casamento, o desquite, a anulação do casamento, a adoção, a. necessidade de
evitar-se a exposição ao rldiculo, a vontade do seu titular quando atingida a maioridade e desde que observado o prazo legal, a conveniência. ou Interesse comercial na conservação da firma (art. 70 e art. 71, parágrafo único, do Decreto n.0 4.857, de 9-11-39),
Portanto, imutável não é o nome, mas sim o prenome. E mesmo este excepclonalisslmamente também não o é. O que a lei visou preclpuamente é a estabilidade, porque condição da sua própria função. O que, por Isso mesmo, veda é a alteração sem motivo
justificado, sem prévia audiência do Ministério Público e sem despa.cho do juiz togado
rart. 71, lei clt.l.
Possivel, portanto, a alteração. E o que a fará aceitável ou não serão os motivos
que Informam o pedido, submetidos sempre ao crivo do· Poder Judiciário. Não há, pois,
como generalizar-se esta possib!l!dade, eis que cada caso será uma hipótese especial, a
ser apreciada e solucionada em face das circunstâncias peculiares que o marcam ou
distinguem.
Por outro lado, não há negar que em matéria de concubinato perduram ainda. justificáveis reservas, que vêm desde os tempos coloniais, pelo relaxamento dos hábitos
sexuais, em desrespeito à seguridade da. famll!a legalmente constltuida., fac!l!tados que
eram pelo reglmen da escravidâo. E continua a. ser ele uma espécie de união espúria.,
atentatórla. ao casamento, contribuindo para enfraquecê-lo ou cmprometê-lo.
Já é tempo, todavia, de distinguir-se, em face da realidade social vigente, a união
de fato legítima. da ilegítima.. Da que nasceu paralela ao casamento e contra o casamento, daquela se formou à margem do casamento, mas quando já. dissolvida a sociedade conjugal, A primeira é ato violador da lei. A segunda é fato social a que a lei vem
dando reconhecimento e amparo.

- 418 :fiá, pois, que separar, fora do casamento, a união que se forma e se consolida
pelo respeito e entendlm~nto recíprocos, através de anos e anos de vida comum e de
comum colaboração, com aquelas outras efêmeras e sem base moral, resultantes apenas
do capricho, do egoísmo ou do relaxamento de costumes. A primeira se constitui em
fato violador da lei, enquanto a segunda é fato social legitimo, que o legislador não
desconhece e nem desampara. Ou seja, o concubinato simultâneo à sociedade conjugal
é fato jurídico de conseqüências negativas, no passo que o concubinato quando Já. dissolvida a sociedade conjugal é fato jurídico de conseqüências reconhecidamente positivas.
Ninguém, em nosso dias, poderá contestar a presença de casais, não vinculados pelo
matr!môn!o, que apresentam um padrão de costumes e de móralldade que em nada difere dos padrões dos casais melhor const!tuidos e que só não regularizam essa situação
por impedimento legal, preservativo do vínculo mas não da sociedade conjugal.
Assim, as uniões de fato ll!cltas não se confundem com as lícitas, como os casamentos que naufragam não comprometem a valia da Instituição.
Por Isso mesmo, tanto o julgador como o legislador têm se revelado sensíveis e atentos à diferença daquelas situações.
Daí reconhecer-se à companheira o direito à meação do património formado pelo
esforço comum com o companheiro, ou o direito à !ndenlzação se vitimado ele em acidente do. trabalho, ou o direito de Inscrever-se como sua beneficiária na Previdência
social, ou o direito à sucessão da locação por sua morte, ou o de ser arrolada como dependente na declaração do Imposto de renda, ou herdeira ou legatária em verba testamentária, ou destinatária do seguro obrigatório, em caso . de sinistro de acidentes de
veículos automotores.
São exemplos expressivos de uma realidade que se Impõe a cada ·dia, na evolução constante da vida social e jurídica.
Nada desaconselha ou desrrecomenda, portanto, que também não possa a companheira lograr a satisfação, de natureza puramente moral, de acrescer ao seu nome o
patronúnlco do companheiro. A motivação é perfeitamente legítima. Tanto mais quanto
não atenta contra a preclpua finalidade Identificadora do registro civil. Antes, pode
servir de subsídio para caracterização de um estado de fato de que decorrem· conse·
qüências positivas, admitidas no nosso sistema jurídico.
Por outro lado ainda, o fato de, com Isso, procurar a companheira parecer casada,
não representa ou não traduz em si mesmo um ato atentatório ao casamento. Revelase, antes, homenagem ao casamento, como expressão mais alta da união do homem
e da mulher. Em verdade, reconhecendo o valor moral e social do matrlmõn!o, mas não
o· podendo realizar, os que vivem more uxorio procuram pelo menos parecer casados.
É uma forma de demonstrar a regularidade e a seriedade da sua união.
Também não colhe o argumento. de que tais uniões, sem o vínculo jurídico que
as prenda, podem desfazer-se mais facilmente qu:e as núpcias regulares. sem dúvida:
Mas cada caso terá que ser examinado em particular. Nem ·seria possível generalizarse nessa matéria. Mesmo porque determina a lei que "só por exceção e mot!vamente
será permitida a mudança posterior do nome" (Art. 71, do clt. Dec. n,0 4.857), Cada
hipótese, cada solução.

No caso sub judice apresentam-se abundantes as provas documentais da longa,
estável e regular vida em comum do casal, a justificar plenamente a legítima aspiração
da apelante, aspiração pura e desinteressada, de acrescer ao seu nome o patronún!co
do companheiro, formando um elo a mais entre ambos e melhor os identificando ou
situ'SlldO no meio social em que vivem, eles, os filhos e familiares.
ll: de se dar, portanto, provimento ao recurso para julgar-se procedente o pedido,
nos termos da inicial;
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1973. - Geraldo Guerreiro, Presidente e Vogal
Carlos Gualda, Relator - Rodrlg'llcs Silva, Revisor, vencido.
Data venla, adoto os fundamentos do parecer de f!s. 75 da douta Procuradoria da
Justiça..
. .... ::
(a) Rodrigues Silva.
-
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TRmUNAL DE ALÇADA

APELAÇAO ClVEL N.0 24.436

3.• cAntara. Cível
Apelante: Maria Edllla de Carvalho Lopes
Apelado: Ministério Público
Pa:reeer:
Tenho para. m!JD, da.ta. venfa, que os novos documentos apresentados nâo alteram
a situação exposta pela Recorrente. Trata-se o primeiro documento (fls. 72) de uma
declaração do· companheiro da Apelante, autorizando-a a requerer perante as autoridades judiciárias competentes o acréscimo do seu patronlmlco "PENNA" ao sobrenome
da referida senhora, no seu registro civiL Quanto ao segundo documento (fls. 73), versa
sobre hipótese totalmente diferente.
Parece-me - e o digo com vera humildade - que, quando uma mulher decide
viver em companhia de um homem, havendo Impedimento de ordem legal para com
ele casar-se civilmente, deve medir bem as conseqüências de sua decisão e sujeitar-se
a quaisquer restrições que venham a surgir eventualmente, contentando-se com as alegrias da boa compreensão, a par das demais venturas que o amor proporciona.
Cumpre a todos os cidadãos de um Pais amá-lo e respeitá-lo sob todos os aspectos,
defendendo e honrando suas tradições e, acima de tu'do, submetendo-se às suas leis sem o que não pode existir a tão desejada Paz Social.
Impossível atender-se a todas as aspirações e reivlndicações de todos ou de cada
um dos cidadãos. Daí dizer-se que a lei não pode, nem deve ser casuística.
ID!IdmtSIÚvel, tampouco, submeter ou !Ilterpreta.r a lei de acordo com os caprichos,
a. vontade ou as convn!ênclas de alguns IndiVíduos, por mais respeitáveis que possam
ser suas Intenções.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1973. - Beclna Maria Pa.rlsot, 13.0 Proc. da Justiça,
em exercfclo.
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Bela.tórlo:
Trata-se de pedido de averbação do patronlmlco "Penna", do companheiro, ao nome
da companheira, no registro civil, alegando ela, para Isso, que há. muitos anos vivem
ambos, que são desquitados, em perfeita união, como marido e muiher, exercitando atos
da vida civil em conjunto, Inscrita ela como sua beneficiária na Previdência Social, Instituída sua herdeira em verba testamentária, donatárla de bens por ele doados, cond&nlna
dele em conta corrente bancária, dependentes tanto ela como um seu: filho menor nas
declarações de renda por ele prestadas, consorciados pelas leis. da Rpúbllca da Bolivia e,
pol~, vivendo, projetando-se e conceltando-se no melo social, de que participam, como
um verdadeiro casal, que só o impedimento legal não torna legitimo pelo casamento.
Daí, para evitar o constrangimento moral que resulta da diferença do nomes, o pedido
de averbação formulado.
Na lacõnlca decisão de !Is. 38 foi à pretensão Indeferida "por falta de amparo legal".
Dai o recurso da Interessada, esforçando-se por demonstrar a possibilidade jurídica
da sua pretensão - fls. 39/41.
contra-razões do M.P. a !Is. 53/60.
No minucioso parecer de fls. 04/69 concluiu a llu~tre representante da Procuradoria
de Justiça pela confirmação dn sentençn.

-420Com a juntada de novos docwnentos, foi novemante ouvida a Procuradoria de Justiça, que ratificou o seu anterior pronunciamento.
É o relatório.
Ao eminente Dr. Juiz Revisor.
Rio de Janeiro, 6 de julho de 1973. - Carlos Gualda, Relator.
Data venia, adoto os fundamentos do parecer de fls. 75, da douta Procuradoria da
Justiça.
(a) Rodrigues Sllva.

DOCUMENTO N9 3 A QUE SE REFERE O AUTOR EM SUA JUSTIFICAÇÃO:
JUSTIÇA DO ESTADO DA GUANABARA
APELAÇAO CíVEL N,0 25.163

EMENTA: - Registro Civll. Averbaçã.o do patronímico do companheiro ao nome
da companheira. Possibilidade, em casos excepcionais e atendidas as cautelas e
exigências lega.ls. Somente na hipótese de verificar a ocorrência de crime de
açáo pública, determinará. o juiz a remessa de cópias ou certidões ao Ministério
Público para a installr.llçã.o da açáo competente (art. 40 do Cod. de Proc. Penal).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.0 25.163, em que figuram como primeiro apelante o Ministério Público e segundo apelante Laura Maria
Fialho Teixeira e são apelados os mesmos,
ACORDAM os Juízes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Alçada, à unanimidade, em negar provimento ao primeiro e dar provimento ao segundo apelo.
Insurge-se o primeiro apelante contra a parte da sentença que admitiu a averbação,
no registro clvll, do patronímico do companheiro no nome da companheira, que já o
vinha usando há longos anos, inclusive em documentos públicos e no registro de nascimento dos filhos do casal.
A hipótese não é nova e logrou correta solução na bem lançada sentença recorrida.
No mesmo sentido já decidiu esta Càmara em caso idêntico, na Apelação Cível n.0
24.436/73.
Com efeito, constitui inegável realidade, no meio social, a presença de casais não
unidos pelo casamento por motivos alheios à sua vontade, mas de longos anos vivendo
como se casados fossem, unidos por recíproca afeição, pelo respeito recíproco, pela
solidariedade das emoções comuns, representando perfeita unidade familiar. Ou seja,
constituem wna presença positiva, que o legislador não ignora e muito menos poderá
ignorar o julgador.
Há, pois, no exame e solução do problema, que afastar preconceitos ou preJuízos,
derivados de outras situações, e atentar fundamentalmente para a realidade do fato
e os fins sociais da lei (art. 5.0 da Lei de Introdução ao Código Civil).
A verdade é que contra a tese acolhida na sentença se invocam argwnentos que
com ela não se relacionam ou com ela não se atrltam.
O primeiro deles é o da indiscutível estabilidade que deve manter o nome no
registro civil. Realmente, mercê da sua função Identificadora das pessoas, o r'eglstro
terá forçosamente, em principio, que se conservar integro ou Idêntico a si mesmo.
Principalmente o prenome. Dai a cautela do legislador em arrolar os atos que importam
ou determinam a sua alteração normal ou acréscimo, como o casamento, o desquite, a
anulação do casamento, a adoção, a vontade do seu titular quando atingida a maloriddde
e desde que observado o prazo legal, a necessidade de evitar-se a exposição o ridícUlo, a
conveniência ou interesse comercial na conservação da firma (art. 70 e art. 71, parágrafo
único do Decreto 11.0 4.857, de 1939).
Portanto, Imutável não é o nome, mas sim o prenome. E mesmo este excepcionalmente também não o é. Assim, o que visou a lei, preclpuamente, foi a estabilidade
como condição da sua própria função. o que, por Isso. mesmo, veda é alteração sem
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- 421motivo justificado, sem prévia audiência do Ministério PúbUco e sem despa.cho de juiz
togado (a.rt. 71 do clt. decreto) .
PÔssível, portanto, a alteração. O que a fará aceitável ou não serão os motivos
que .Informam o pedido, submetidos sempre ao crivo do Poder Judiciário. Inexlste,
portanto, o perigo de generalizar-se esta possibilidade, pois que cada. caso será uma.
hipótese especla.l, a ser apreciada e solucionada em face das clrcunstâ.nclas peculiares
que. a distinguem.
Por outro lado, não há negar que em ma.térla de concubinato perduram ainda. justificáveis reseryas, que vêm desde os tempos coloniais, pelo rela.xa.mento dos hábitos
sexuais, facUltados pelo regímen da escravidão, em desrespeito à. segurida.de da. fa.mílla.
legalmente constltuida, :E: continua. a ser ele uma. espécie de união espúria., a.tenta.tórla.
do casamento, contribuindo pa.ra enfraquecê-lo ou comprometê-lo.
Já é tempo, todavia., de distinguir-se,· em fa.ce da. reallda.de social vigente, a. união
de fato legitima da. llegítlma. Da. que nasceu paralela. ao casamento e contra o casamento, daquela. que se formou à. margem do casamento mas não contra. ele, quando
já dissolvida. a sociedade conjugal. A primeira. é, a. toda. evidência., fato violador da. lei.
A segunda. é uma. realidade social, que a. lei vem reconhecendo e dlspensa.ndo amparo.
Ou seja, o concubinato simultâneo à. sociedade conjugal é fato jurídico de conseqüências
nega.tlvas, ao passo que o concubinato quando já dissolvida. a socleda.de conjugal é fato
social de conseqüências .positivas.
Ninguém, em nossos dias, poderá, em verdade, contestar a presença de casa.!s, não
unidos pelo matrlmônfo, que apresentam um padrão de costumes e de moralidade que
em nada difere dos padrões dos casais melhor constituídos e que só não regularizam
essa situação por Impedimento legal, uma vez que o desquite dissolve a socleda.de mas não
o vinculo conjugal.
Deste modo, não se confundem as uniões lícitas com as !licitas, como os casamentos
mal-sucedidos não comprometem a valia. da Instituição. Por isso mesmo tanto o legislador como o julgador têm se mostrado bem sensíveis e atentos à diferença das situações.
Dai reconhecer-se à. companheira o direito à. meação do património forma.do pelo
esforço comum com o companheiro, ou o direito à. indenização se vitimado ele em
acidente do trabàlho, ou o direito de Inscrever-se como sua. beneficiária na Previdência
Social, ou o direito de sucessão na locação por sua. morte, ou o direito de ser a.rrolada.
como dependente na. declaração do Imposto de renda., ou o de ser nomeada. herdeira. ou
legatária em · verba testamentária.. ou · destinatária. do seguro obrigatório, em caso de
sinistro de acidente de veículos automotores.
São expressivos exemplos de uma realidade que se Impõe a cada. dia, na. evolução
constante da vida. social e jurídica.
. Nada -impede ou .sequer desaconselha, portanto, que também não possa a companheira lograr a satisfação, de natureza puramente moral, de acrescer ao seu nome o
patronímico do companheiro de longos anos. A motivação é perfeitamente legítima.
Tanto mais quando não atenta contra a precfpua flna.lfdade Identificadora do registro
civil. Antes, pode servir de subsidio para a caracterização de um estado de fato de que
decorrem conseqüências positivas, admitidas no nosso sistema jurídico.
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Por outro lado, o fato de, com Isso, procurar a companheira parecer casada, não
representa ou não traduz em si mesmo ameaça ou ato atentatório ao casamento. Pelo
contrário, significa deferência ou homenagem à. Instituição, como expressão mais alta. e
mais nobre da união do homem e da mulher. Em verdade, reconhecendo o valor moral
e social do matrimOnio, mas não o podendo realizar, os que vivem sem censura more
uorlo procuram pelo menos parecer casa.dos. :1!: uma forma de demonstrar a regulalrl:dade e a seriedade da sua união.
Também não colhe o argumento de que tais uniões, sem o vínculo jurídico que as
prenda, podem desfazer-se mais fac11mente que as núpcias regulares. Sem dúvida. Mas
a verdade é que cada caso terá que ser examinado e solucionado em particular. Mesmo
porque ressa.lva ·a lei que "só por exceção ou motlva.damente será permitida a mudança
posterior do nome" (art. 71 do cit. Decreto n. 0 4.857). Portanto, para cada hipótese
uma. solução.

-422No caso sub judice apresentam - se abundantes as provas documentais e expressiva a prova oral da longa, estável e regular vida em comum do casal, a justificar
plenamente a legítima aspiração da apelada, aspiração pura e desinteressada, de acrescer ao seu nome o patronímico do companheiro de longos anos, formando um elo a
mais entre ambos e melhor os Identificando ou situando no melo social em que vivem,
eles, os filhos e familiares. Correta, pois, a solução dada na sentença.
Por outro lado, tem razão a segunda recorrente no seu apelo. O Dr. Juiz só estaria
obrigado a remeter cópias e documentos à Procuradoria da Justiça se verificasse a ocor·
rêncla de crime de ação pública. Mas se os documentos e fatos constantes dos autos
serviram exatamente para justificar e legitimar o deferimento da medida pleiteada pela
apelante, não havia como determinar-se a remessa de tais peças ao Ministério Público
para possível Instauração de ação penal. Tanto mais quanto tais peças podem ser obtidas dlretamente com o Escrivão. Procedente, portanto, o segundo apelo, para tornar
sem efeito o encaminhamento daquelas peças.
Rio de Janeiro, 23 de maio de 1974.

DOCUMENTO N9 4 A QUE SE -REFERE O AUTOR NA SUA JUSTIFICAÇÃO:
PODER JUDICIARIO
JUSTIÇA DO ESTADO DA GUANABARA
TRIBUNAL DA ALÇADA

Câmaras Cíveis Reunidas
RECURSO DE REVISTA N.• 1.051

Relator: Juiz Miranda Rosa
Direito ao uso do nome de família do companheiro. Imutabilidade legal
apenas do prenome. O uso prGlongado e notório dos apelidos do companheiro,
sem qualquer oposição de quem pudesse manifestá-la, configura a excepcional
motlvaçio de que trata o art. 71 do Deereto n.• 4.857, de 1939. JnaiBUDcla de
prejuizo de terceiros. O Interesse público na estabilidade da ldentitlcaoiO· das
pessoas, atendidas as circunstâncias específicas de cada caso, recomendam a
alteração do nome com a aqulslçio dos a~dllll de tamflfa do companheiro.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revista n.O 1.051, em que é
Recorrente: GERDA CECILE EMMA ERNA KRUGER SCHROEDER e Recorrido: MI·
NISTmUO PúBLICO,
ACORD.Alll[ os Juizes das Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Alçada. dO
Estado da. Guanabara, por maioria, em dar provimento ao recurso, para que prevaleça
a tese do acórdão divergente, depois de rejeitada a preliminar de não conhecimento..
A divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão divergente é, data venia dos
Ilustrados votos contrários, manifesta. Enquanto o v. acórdão recorrido sustenta que o
mero uso prolongado e notório dos apelidos de família do companheiro nfi.o constitui a
motivação excepcional prevista no a.rt. 71 do Decreto n.• 4.857/39, o acórdão trazido à
colaçfi.o afirma. precisamente o aposto.
Logo, a divergência foi clara; e todo o conteúdo dos dois acórdãos manifesta
profunda divergência na. Interpretação do direito em tese, precisamente no que é
essencial ao deslinde da controvérsia..
Quanto ao mérito, a matéria tem sido, já, objeto de extenso e ilustrado debate.
O acórdão tra.zldo, como padrão, da lavra. do eminente Juiz Euclides Fellx, em que
proferi declaração de voto, vai servindo de modelo em diversos tribunais brasileiros.
Nestas Câmaras Cíveis Reunidas, porém, sofreu recente revés: em decisão referente à
pretensão de Marlsa Soares Gonçalves Pereira, entendeu-se contrariamente à tese do
referido acórdão da E. s.• Câmara Clvel, apesar de formoso voto vencido do eminente
Juiz Doreste Baptista. O acórdão de agora, da E. 4.• Câmara Cível, segue Igual orientação.
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- 423Inexlste - e Isso é Inegável - qualquer proibição no direito positivo à aquisição
do nome do companheiro. A suposição de que alguma nonna legal o proíba é errõnea.
O que a lei proibe é a mudança do prenome (art. 72 do Decreto n.o 4.857, de 1939,
com a redação que lhe deu o Decreto n.o 5. 318, de 1940). E ainda assim, mediante decisão
judicial. e a. requerimento do Interessado, admite a mudança em casos excepcionais.
Também permissivas · de alteração do nome são as normas dos arts. 70 e 71 do·
mesmo diploma legal. O que decorre do exame paciente da lei é que, reconhecendo-lhe
embora caráter excepcional em razão do Interesse público de segurança e estabilidade
na maneira de se reconhecer, Identificar e nomear as pessoas, o direito positivo brasileiro não contém norma proibitiva da alteração do nome mas, pelo contrário, a admite
expressamente.
O que pretende a recorrente no caso dos autos?
N~.sclda, casada e divorciada na Alemanha, convive longamente, more uxorio, com
brasileiro solteiro, o seu divórcio foi homologado no Brasil. Da união existe uma filha
que tem o apelido paterno. Usa a recorrente, de longa data, na sociedade - e se utiliza
o vocábulo no sentido cientifico, não a "sociedade" entre aspas dos colunistas sociais
- sem qualquer oposição. Pessoa alguma, aliás, está legitimada, no caso, a se opor a
isso. O companheiro é solteiro, em face da lei civil.
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Já se sustentou, em caso anterior, que não há proibição legal à aquisição do
apelido do companheiro, mas tal aquisição seria contrária à moral. Em nome da moral
não se a. poderia admitir. Como rotular de Imoral o que a lei lei admite e protege
expressamente em certos casos? Mas que moral é essa, variável no tempo e no espaço,
capaz de substituir a norma jurídica, para efeitos jurídicos? O que a requerente quer,
não é uma declaração de efeito moral. Nesta área, ao que se vê dos autos, ela nl!.o
parece estar necessitada·· de. decisões. Vive com o companheiro, com ele é casada na
religião, é assim aceita comó esposa, usa no tre.tó di:l.rio o apelido dele e tem a filha
registrada com tal apelido.
·

o que ela pretende· é o direito de incorporar o apelido do companheiro, direito que
a lei não lhe nega, antes o admite, com as ressalvas do elevado interesse público.
Não se vislumbra na pretenSão qualquer violência à instituição do casamento. Nem
se pretende mudança de estado civil. A requerente continuará divorciada, o compiiilhelro
permanecerá solteiro, para os efeitos civis.
A situação dos autos nada tem a ver com o princípio de indissolubilidade do
vínculo matrimonial. Este não está sendo examinado, nem atacado.
A aquisição do nome pelo uso é fato corriqueiro e de longa vida no direito brasileiro
e na jurisprudência de seus tribunais. A · doutrina a acolhe. O ilustrado voto vencido;
nestes autos, do Juiz Sergio Mariano, lembra .que, até mesmo com finalidade simplesmente . comercial, para · a,. preservação de firmas . tradicionais, a· jurisprudência .·tem.
admitido alterações de nome. como discriminar, então, contra o mero Interesse particular; Individual, de natureza familiar, no exato sentido do vocábulo?
Os fundamentos da pretensão, que se baseiam no prolongado uso, configuram
precisamente o motivo relevante, excepcional, ·de que fala a lei (art. 71, Decreto n.0 , 4.857,
de 9-11-1939).
.
Tudo, portanto, está a aconselhar o provimento do recurso. A segurança das relações
jurídicas, a estabilidade da maneira pela qual as pessoas são identificadas na vida
social, o interesse do Estado em termos de direito fiscal o trlbutârio, o respeito à
verdade dos fatos, a Inexistência de proibição legal, o Interesse da prole - e a própria
mora! que, em verdade, não está em causa ...
Data maxinm venia, essa é a orientação que, no caso, se coaduna com o interesse
social que deve dominar a interpretação das normas legais. Será, inevitavelmente, a
tranqüila jurisprudência do futuro próximo. As decisões em contrârlo, sobre não estarem
fundadas no direito, mas em uma visão dele, falseada pelos condicionamentos sócioculturais tradicionais, são danosas ao interesse público e à segurança das relações
jurldlcas.

-424Observe-se finalmente que o M.P., fiscal da aplicação da lei representante da
sociedade, em parecer constante de fls. 67 e 69, opinou no sentido do provimento
do recurso, reconhecendo expressamente lnexistir impedimento legal à pretensão da
recorrente e a ocorrência da excepcional motivação do pedido.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1973. - Claudio Vianna de Lima, Presidente sem
voto - Miranda Rosa, Relator - Penalva Santos, vencido - Renato Gabfzo, vencido
- Cavalcantl de Gu.smão, vencido, José Gomes B. Câmara.
PODER JUDICI.ARIO
JUSTIÇA DO ESTADO DA GUANABARA
TRmONAL DE !ALÇADA
RECURSO DE REVISTA N.• 1.051

Voto Vencido:
Votei vencido, coerente, aliás, com a preliminar por mim levantada. na. sessão, de
não conhecimento da revista, não acOlhida. pela. douta. maioria..
Efetivamente, trata-se de atribuir, em recurso de revista, à concubina, o patronímico
do concubino.
Vê-se, mesmo de um exame perfunctório da. matéria., que o seu julgamento em recurso
de revista. é inca.bivel, por se tratar de assunto intimamente ligado à questão de fato,
qual seja a de se saber quais as condições das relações existentes entre a recorrente e
aquele cujo sobrenome :pretende adquirir.
Pois bem, como o recurso de revista. está circunscrito à divergência referente à questão jurídica. (direito em tese), o Ingresso nas circunstâncias de fato desnaturará a revista,
levando a. sua. discussão para esse terreno, como se verificou, data venfa, no presente
caso, em que as particularidades da. relação foram postas a. nu.
Por me haver colocado na. posição de não conhecimento da. revista e por estar a
matéria objeto de sua. discussão intimamente entrosada. com as questões de :Cato, a.ss1m
votei; vencida., entretanto, essa. preliminar, no mérito, firme! ponto de vista. de que,
efetlvamente, o a.rt. 70 da Lei de Registras Públicos não Impede a. indivíduo maior de
21 anos alterar o patronímico, mas, para fazê-lo, toma-se necessária. a congregação de
vários elementos que o justifiquem, apuráveis através de exame da matêrla. de fato,
lnsuscetfvels de apreciação em recurso de revista.
Pereira Braga, no trabalho "Alterações do Nome Civil", estampado na Revista de
Crítica Judiciária, n.0 6, página 103, já asseverava: "Como se vê, nem a lei clvll não
veda, nem a lei penal pune a mudança de nome, desde que haja nisso um legitimo
Interesse Individual, ou, quiçá, vantagem social".
Acontece que, confonne foi ressaltado, a alteração na supressão do patron!mico com
a adoção do de outra pessoa, exceto nos casos permitidos em lei ca.rt. 240, Cód. Clvll,
legitimação adotlva e outras), exige requisitos especlallsslmos, admlsslvels, apenas, em
casos excepcionais, uma vez que, em se tratando de nome de família, envolve o Interesse
de mais de uma pessoa, ou, melhor dizendo, o de uma Instituição.
No dizer de Berpa Lopes (Tratado dos Reg!stros Públfcoll, vol. 1.0 , fls. 156):
"Toda pessoa deve possuir o seu nome patronímico, cuja composição a lei regula
especialmente. Trata-se de um nome comum a uma família inteira."
Nessa. ordem de considerações, o simples concubinato, no meu entender, não é suficiente para se propiciar à concubina o direito de acrescentar, no registro civil, a seu
prenome, os apelidos da fam1lla do concubino.
Aliás, o problema remonta à discussão em tomo da existência, ou não, de uma sociedade de fato, de convivência more uxorlo, de concorrência para o patrimOnlo do casal
, e de o fato de ela ser reconhecida como companheira, o que significa mais do que mera
relação ad thorum et mensa.
Há. algo mais sério a. considerar, pois Interesse social relevante entra em jogo e a
prova disso é que o final do art. 70 do Dec, n.0 4.857, de 1939, ao pennitlr a alteração
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apelidos de familla.
Em outras palavras, fOi a família do concubino que a lei visou preservar, a fim de
evitar que uniões passageiras e sem maiores conseqüências possam propiciar às mulheres
que delas participam, se beneficiem de tal situação, quando normalmente nem se lhes
concede direito à partilha da fortuna do homem, consoante decisões reiteradas da jurisprudência, a qual tem exigido requisitos mais .complexos para a sua caracterização,
inclusive a affectlo marltaUs e de uma sociedade de fato, além de outras multo bem
descritas ria obra La Llqulda.tlon des Blens des Concublns, Bernard Lemaln, Paris, 1968,
Ed. Llb. Gen. de Droit et Jurlst., Introductlon>.

l!: da maior importância a perquirlção a respeito da natureza e da estabilidade da
ligação, a ver se se trata do que os franceses chamam de faux DlellJUIIM, a fim de
distinguir entre a amante e a mal.tresse ou entre o regime da teúda e manteúda do
pseudomatr!monial, do antigo direito português, o da mera fornfcatlo fora dos laços
conjugais e o da coabltaçlio que a "Pragmatique Sanctlon de BrUges", no Titulo XIX,
De concublnarlis, bem distinguia <Bernard Demaln, op. cit., pág. 4), tanto mais quando
a fragilidade dos laços de certas relações, a permitir o seu rompimento unilateral, não
pode propiciar o surgimento de determinados direitos, o maior dos quais aqui se postula.

O próprio Edgard de Moura Bittencourt <0 Concubinato no Direito Brasllelro, 1.0
tomo, n.0 60), partidário franco da concessão à companheira de numerosos favores legais,
restringe, em muitos pontos, a outorga de certas vantagens à concubina, como nesta
passagem de sua obra, quando se refere à adoçlio do sobrenome à concubina, ln verbla:
n.0 60: "Seria ocioso observar que nenhum direito a tal uso se poderá outorgar à. concubina. Mas, a questão surge aqui sob outro prisma. Sem embargo da Inexistência de
qualquer direito, não há dúvida que, a par dos atos Jurídicos autênticos, a prática constante de certos atos poderá acarretar conseqüências que o direito nlio deve deixar de
levar em conta".

I,

Na edlçlio de 1969, 1.0 tomo, acrescentou o autor o n.• 60-A, em o qual deferiu ·"ao
prudente arbítrio do juiz, em face das circunstâncias do caso concreto, a. declslio a•
respeito de tlio relevante assunto, o que revela claramente a necessidade de conhecr
todas as circunstâncias do fato da hipótese submetida à apreciaçlio judicial, vale dizer,
exame caso a caso, para se evitar na prolação de uma declslio de caráter genérico,
permissão de, em todos os casos de concubinato, assegurar-se à concubina o direito de
registrar-se com os apelidos da famfila do concubino.
Nem se argumente com o precedente do Maestro Vllla-Lobos, apurado ln concreto por
Câmara Cível, em o qual ficaram evidenciadas particularidades específicas àquela hipótese, até porque a faculdade excepcionalmente atribuível à pessoa de alterar o seu patronúnlco ou de adotar o de outro Indivíduo pode gerar - e necessariamente gerará abusos, como sensatamente observou Spencer eampré <Do Nome Cív!I, fls. 139):
"De outra. parte, só se poderá levar essa faculdade até o ponto de o portador do
nome freqUentemente mudá-lo ou fazê-lo de modo arbitrário, o que envolverá
prejuízos a ele próprio e à coletlvldade Interessada em Identificá-lo:"
Também o Insigne Juiz Sampaio Lacerda, no seu voto a fls. 30, ressalta o fato de que
há que haver justo& motivos, excepcionais raz6ee, pan a. mudança do nome de famflla
(patronímico de pessoa maior).
Finalmente, cumpre atentar para o fato de que o nome civil não gera apenas direitos,
mas, também obrigações, enquanto, Ingressando a pessoa. no selo de determinada família,
nlio pode abstrair-se dela; ora, ao adota.r alguém o patronúnlco de outra pessoa, ele o
faz Integrando-se na sua fam!lia, razão pela qual há Inúmeros Interesses a considerar,
.além dos · pleiteados pela pretendente e do próprio Indivíduo cujos apelidos se deseja
adotar, se ele possui família à qual a lei atribuiu direito ao uso de tais apelidos.
A extenslio desses direitos somente pode ser analisada caso a caso, !ndlvldua.llnente,
e nlio por via de decisão pronunciada através de direito em tese, no dizer de 8ez:pa Lopes
(op. clt., pág. 158):
"Não é possível, porém, deixar de considerar que o nome. com o ser um direito é
simultaneamente uma obrigação.
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Individual atua como Identificação da pessoa, quer por si só, quer como membro de uma
!amfila, por outro lado, há. um interesse social na fixação dessa identidade, em relação
aos que venham a ter relações jurídicas com o seu portador."
Na pág, 167, esclarece o douto tratadista:
"Não se desconhece que o nome patronfmico, ao lado de sua fixidade rigorosa
e absoluta., pode ser alterado, mas quando para isso ocorrem motivos especiais
e justos" (tis. 167).
Prossegue Serpa Lopes:
"Caracterfstica externa da famflia como se qualifica, atua como elemento decisivo, nas circunstâncias em que, para determinar a situação jurídica do seu.
portador, se torna necessário basear-se sobre as manifestações de parentesco
mais visfvels aos olhos do público" (tis. 167, fine) •
.Para concluir: Interesse público de alta relevância aflora no caso sub judice, a exigir
detida análise das suas causas, apurl\veis unicamente através do exame em profundidade
da matéria de mérito do próprio .pedido de alteração do registro, impossível de se fazer
por melo da revista, como já se disse.
Essas foram, portanto, as razões pelas quais, data venia, dissenti da douta maioria . ..,.,
Penalva Santos.
· Adotei os fundamentos do douto Juiz Penalva Santos, para justificar o meu voto
vencido. - Cal Renato Ga.bizo.
O nome é a forma de identificação da pessoa na sociedade e na fam!lia. A lei'
cerca: o nome de disciplina própria e só admite alteração em casos especiais. Logicamente procura-se coibir a simulação e a fraude, a aparência enganosa: o nome do
marido identifica a esposa, o do pai identifica o filho. A matéria tem disciplinação
de ordem pública ·porque convém à colet1vidade que não se estabeleça anarquia. nesse
campo. E não se pode decidir em tal matéria sem ter as vistas voltadas para o Interesse
público.
Dar à concubina o nome do amá.sio é romper com a disciplina lnstitu:lda em matéria
de alta relevância e, ao mesmo tempo, desrespeitar o casamento, este sim, fonte legal
de modificação do nome.
: susÚ!ntà-se que a aquisição de nome pelo uso é fato corriqueiro no direito brasileiro.
Não porém, data. venia., pelo uso contra. legem, criadas de confusões altamente perigosas
nas relações jurídicas e destinado a simular um estado de casado inexistente, a mascarar o concubinato
com aparência de vistas nupciais. - <a)
.
. Ca.valca.nti de Gusmão.
.
Em divergência, quanto ao douto entendimento em contrário, acompanhando os
Eminentes Colegas que, na. espécie constituíram minoria. Quanto ao mais, reporto-me
ao acórdão proferido no Recurso de Revista n.• 1.033, das Câmaras Cíveis reunidas,
sessão de 24-8-73, estampado na Integra no D. Justiça, Secção ni, de 27-5-74.
(a) ..José Gomes B; Câmara.
'

'

DOCUMENTO Nl? 5 A QUE SE REFERE O AUTOR NA SUA JUSTIFICAÇÃO:
P. J.- JUSTIÇA DO ESTADO DA GUANABARA
Proc. 56.633
Vistos,

etc.

Laura Maria Fialho Texeira, qualificada ás fls. 2 e registrada nesta. Circunscrição
cm· 2S de novembro de 1915 (fls. 4), requer seja averbação no respectivo registro de
nascimento o nome que passou a usar - Laura Maria Teixeira Bandeira -, em virtu'Cie da união que manteve durante vários anos com Lafayette de Castro Ferreira
Bandeira, que já era desquitado à época de sua união com a requerente e que faleceu,
ainda no mesmo estado, em 8 de agosto de 1971 (doe. fi. 9).

'

- 427Instruiu seu pedido com vários documentos provando o uso do nome que ·agora
pretende seja averbado, a saber: certidões de nascimento de duas !Ilhas do casal (fls. 7
e 8), carteira de identidade fornecida pelo Est~do de .Pernambuco (fi. 10), título eleitoral
expedido pela 4.a Zona Eleitoral deste Estado (fl. 11), carteira de beneficiária do Hospital Silvestre (fi. 12), Passaporte Especial <fi. 13), declaração de dependentes fornecida por Latayette de castro Ferreira Bandeira à repartição competente do Imposto·
de Renda (fi. J5. e verso).
Indo ·o pedido, preliminarmente, ao ilustre representante do Ministério Público,
manifestou-se aquele órgão contra a pretensão da requerente, sob a fundamentação
principal de que os documentos que instrulam o pedido teriam sido obtidos com falsas
declarações não podendo, por ·tsso mesmo, servir de prova para a averbaçãO pretendida
pois, ainda no entender do M.P ., Importaria em aceitar-se e até premiar-se o !Uclto.
.,

Diante das razões apresentadas houve por bem o MM. Juiz então em exercício
nesta. Circunscrição, determinar se justificasse a pretensão deduzida a fim de que
novas provas viessem Instruir o processo dando oportunidade ao Ministério Público e
ao próprio Juizo, de diante das mesmas, melhor se convencer ou não das razões do
pedido formulado.
'

,.

Foram ouvidas, em justificação, pessoas do mais alto gabarito moral e Intelectual,
entre elas um eminente magistrado, o Desembargador Manoel Antônio de Castro Cerqueira. Não menos ilustres em seus campos de atlvidade o Dr. Emanuel Nazareno da
Silva e o diplomata Caio Lima Cavalcanti (fls. 35/36).
Mais uma vez foi ouvido o Ministério Público que trouxe aos autos alentada promoção
38/44), onde são requeridas várias providências e, quanto ao mérito, opinando
contra o requerido à fl. 2, além de tecer considerações, que não endossamos, sobre o
testemunho das pessoas acima referidas.
(fls.

Preliminarmente, examinemos o que nos ensina . o Mestre Serpa . Lopes· ·sobre a
aquisição do nome patronímico <apelidos de famfiia). Segunpo o eminente jurista duas
são as formas de aquisição dos apelidos <nome de família>: a 1.•, ipso iure, pelo simples
fato de pertencer a uma determinada famfi!a; a 2.a, mediante um ato jurídico de
efeitos reflexos sobre o nome. Afirma que <Curso de Direito Civil - Ed. 1953 - Introdução e Parte Geral - Vol. I, n.o 146> os apelidos podem ser adquiridos em conseqüência de um ato jurídico, como no casamento, em relação à mulher, na adoção e por
ato do próprio Interessado, mediante requerimento ao Juiz. Em relação à última hipótese, que é a destes autos, · acresce ao fato uma condição essencial à sua admissão
que é aquela ditada pelo artigo '11 do Decreto n.0 4.867, de 9 de novembro de 1939 (Lei
dos Registres Públicos), ou seja a excepcionalidade e a motivação para tol aquisição,
Vejamos, então, se essas condições são preenchidas pela requerente.
Após desquitar-se, em 1945, o Dr. Lafayette de Castro Ferreira Bandeira, passou a·
conviver more uxorio com a requerente Laura Maria Fialho Texeira, apresentando-se
no melo social onde viviam em estreita comunhão de vida e Interesses, passando, entio, a
requerente a usar o sobrenome Bandeira, abandonando o apelido Fialho e compondo
seu nome da seguinte forma: Lauxa Maria Texeira Bandeira.
certo, o ilustre Dr. Promotor, quando afirma ser a fam!lia brasileira o sustentáculo
das mais puras aspirações do povo e da Nação e organizada sob a forma do casamento

com vínculo indissolúvel e que a aquisição do apelido do companheiro pela concub!J!.a
POderá ser Interpretado como violação de direito que a lei civil outorga à consorte (artigo
240 do Código Civil, referido pelo Dr. Promotor Público às fls. 41).
Não nos olvidemos, entretanto, que o artigo 5 da Lei de IntrOdução ao Código
Civil determina que:
"Na aplicação da lei, o juiz ntendern nos fins soclals a que ela se dirige e às
exigências do bem comum."
Ê a Interpretação teleológica Imposta ao julgador. E, salvo melhor juizo, mais
relevante, in casu, é dar-se eficácia ao fato social do concubinato para atendermos aos
Interesses de ordem moral e social da concubina e dos filhos do casal, sobretudo nas

..
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-428relações com terceiros e em face da aparência de um estado matrimonial, além do
ambiente social do qual participam os filhos.
Esta é a situação de legislações onde o divórcio lnexlste. Já afirmava o grande
jurista Martinho Oarcez Filho (Direito de Fam111a - 2.• edição - Vo!. II, fi. 31)
sobre o Interesse dos filhos de casais desquitados:
"A situação moral e social desses filhos é bem mais digna no divórcio em
que se pode constituir uma nova famüia legal e honesta, do que no desquite,
em que a união do homem com a mulher não passa de um concubinato, produzindo filhos adulterinos."
Mais adiante (fi. 3:1, obra citada) conclui o Mestre sobre o assunto:
"Para os filhos, portanto, é multo menos prejudicial o divórcio a vínculo que
permitirá a constituição legal de uma nova familla, evitando a união Ilícita do
concubinato."
Embora seja antiga a obra, são atualíssimos raciocínio e conclusão. Se remédio
lneXiste ainda em .nossas leis para regularizar de forma genérica situações como a dos
presentes autos, dá-nos a lei forma de interpretação que nos possiblllta, caso por caso,
verificar a posslbllldade de compor dentro dela situações de fato excepcionais como a
ora em exame.
Na obra "I Dlritti della Personalitá" de Adriano de Cupis - Ordlnario di Dlritto
Civlle Neil Universitá de Perugia <Trattato do Diritto Civlle e Commerciale, de Antonio
Cicu e Francesco Messineo - Vo!. IV, Tomo II, pág. 43) lê-se:
·.. c()stltuisse, invero, un pregiudizio, .per chi apartlene. a una famiglla, che per
ef!etto dell'usurpazione dei cognome se ingeneri nella società una falsa opinlone
sull appartenenza, alia stessa famiglla, di un soggetto estraneo ad essa, appartenente ad altra famiglla. E contra l'usurpazione de! cognome, siffatamente pregtudizieovole, puó farsi valere ii poporio potere d'uso esclustvo dello stesso
cognome. . . Va anche considerato che egll, atraverso tale uzurpazione, non
solo vede aprirsl ad un straneo que! patrlmonio di tradizioni e di valor! che
corrisponde alla propria famiglla, ma, per l'inglnerarsl di una falsa opinione
di comune discendenza e di presumiblle somigllanza di temperamento ed attltudinl, subisce altrosi una sorta di fallace rlflesso dele qualltà e delle azioni
dell'estraneo."
Face a essa pOSSivel usurpação de cognome, que viciaria de clandestinidade o
uso do nome, diante do passivei prejuizo que possa advir desse uso e para que não.
se crie na sociedade uma opinião falsa a respeito de pertencer· à mesma famllia
uma Jiessoa a ela estranha, vindo, mesmo, de outra famllla, é que o julgador deve,
sempre, cuidar de que sua decisão não venha a ferir qualquer direito relativo ao uso
do nome.
No caso, entretanto, vemos que o próprio titular do nome, sempre que posslve!,
fazia constar o nome da requerente com o acréscimo · de seu nome: Bandeira. Seu
respeito por aquela mulher a quem dera seu sobrenome era tão grande que chegou a
declará-la sua esposa, como se vê dos registras de fls. 7 e 8.
Não estamos dando àqueles documentos o valor que lhes é negado pelo ilustre
representante do Ministério Público, porém não podemos deixar de ver naquelas declarações a verdadeira, real, posição da requerente perante seu companheiro.
Inexlstiu, portanto, ·a. usurpação de nome tão combatida pelo Professor Adriano
de Cupis, mas, ao contrário, uma outorga se não legal, ao menos honrosa, de sobrenome.
o Desembargador Edgard de Moura Blttencourt, membro aposentado, do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, em sua obra "O Concubinato no Direito", 2.8 ed.,
1.0 Vol., Caps. I a XII, às fls. 212/213, afirma:
"Serpa Lopes, muito bem Invocado pelo voto vencido, a cuja orientação eu
adiro, lembra que a jurisprudência, embora recomendando cautelas para evitar
qualquer vicio ou intensão fraudulenta, admite a longa posse para justificar a
alteração do nome.
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-429Não tenho dúvida em afirmar, o que de resto está bem esclarecido no voto
divergente, que não há um direito à concubina de adotar o nome do companheiro. Seria Inconveniente, para. a Instituição da pollcla civil que o regime
do nome condensa e objetlva, na doutrina de Planlol. <v. n. 0 60). Seria mesmo
grave e inconveniente que, nos ensejos de seus ates na vida civil, pudesse a
mulher alterar seu nome, a seu talante e em prol de sua comodidade ou interesse episódico. Mas daí a enxergar, no artigo 71 da Lei de Registres Públicos
um obstáculo legal a qualquer pretensão, vai muita distância, A linha do aceiUivel, nesse assunto, constitui questão de mérito, entregue ao poder discricionário do Juiz civil, em face das circunstâncias. Onde a longa posse do nome
justifique a homologação, por um ato oficial, .como a averbação, haverá possi~
bllldade de alteração."
·
Não será, é lógico, o concubinato que, por si só, vai outorgar à. requerente o direito
ao uso do nome pretendido, mas, sim, o uso prolongado e notório do mesmo, sem que
haja ocorrido usurpação, em caráter excepcional e motivado.
O assunto, aliás, tem sido objeto de várias decisões judiciais recentes e o "caso
Villa-Lobos" já não é o único, isolado e "sem o mais leve seguimento pelos tribunais
do Pais", cerno o diz o Ilustre Dr. Promotor Público. Aos 6 de junho de 19'72, vinte dias
antes, portanto, da promoção de ns. 38/44, a Egrégia 1.• Câmara Cível Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande dO Sul, na Apelação Cível n.0 18.139, em
que foram Apelantes Moacyr Tibor Erdós e Maria Marques de Barros e Apelado o
:MM:. Juiz da 1.• Vara Cível, sem voto dissonante, dava provimento à Apelaçio formuiada
para o fim de autorizar a averbação pretendida pelos Apelantes.
A jurisprudência tem admitido, mesmo, e não é de hoje, a aquisição do nome na
forma pretendida pela requerente, tendo em vista- sempre - uma condição: a longa
posse, reunida à ausência de qualquer vicio ou Intenção usurpatório..
Vejamos, a respeito, algumas decisões:
"Quando a lei pro!be fique, na retiflcação do registro, prejudicado o apelido de
família, refere-se à sua supressão; não impede, porém, o acréscimo de qualquer
outro" (Ac. da 2.• Câmara do Tribunal de São Paulo, de 13-7-43, ln Rev. Trlb.,
vol. 146, pág. 709.
"Por expressa disposição do art. 72 do Dec. n.0 4.857, de 1939, o prenome é
imutável. O apelido de família não pode ficar prejudicado <a.rt. 70). As alterações, pois, que o a.rt. 71 desse Decreto permite, por exceção e mot!vadamente,. há
o de referir-se ao sobrenome" <Ac. da 2.• Câm. dO Trib. de São Paulo, de 24-8-43,
Rev. dos Trib., vol. 148, págs. 673/674).
"Só o prenome é imutável. Podem ser modificadas as justaposições que se lhe
fazem comumente, desde que haja motivo razoável a justificar a alteração que
se verifique sem clandest!n1da.de" (Ac. 4.• Câmara Trib. Ap. do Distrito Federal,
de 13-6-44 - Rev. Forense, Vol. 101, pág. 320).
Entre nós, só o nome próprio ou prenome, posto que suscetível de retif!cação, é
imutável; as outras adjunções a esse nome, constituindo o nome patronímico,
nome de familia, cognome, apeUdo ou sobrenome, embora de regra sejam fixos,
por conveniência de ordem pública e politica social, podem ser alterados~ em
processo púbbl!co, quando ocorram justos motivos" (Trib. Ap. serg!pe - Acórdão
de 21-7-36 - Rev. - Rev. For., Vol. 76 - pág, 350).
Note-se que tal ncórdão foi proferido sob a égide do Decreto n.0 18.524, de 1928,. cujo
art. 71 já permitia por exceção e mot!vadamente a mudança de sobrenome mediante
decisão do juiz, averbação no registro e publicação pela imprensa, frisando-se ainda que
o grande jurista Levi Carneiro, Consultor Geral da República por longo período, entendia
que a essas cautelas legais devia o julgador exigir ainda, para que se operasse a mudança,
o consentimento dos interessados para prevenir usurpações criminosas.
Ante o exposto, estando provado que durante vários anos a requerente viveu more
uxorio com Lafa.yette de Castro Ferreira Bandeira e que, em comunhão de vida e interesses, tiveram duas filhas registradas como filhas legitimas do casal;

,-
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- 430 Considerando que naquela união formaram um círculo de relações sociais com absoluta aparência de matrimónio que mais se acentuava tendo em vista o uso, pela reque·rente, do nome de seu companheiro com total aquiescência deste, que chegou mesmo
em ates declaratórlos pessoais a afirmar ser a postulante sua esposa;
. Considerando o mais que dos autos consta,
Determino que se faça à. margem do termo de nascimento da requerente a averbação
pretendida, que passará de hoje em diante a chamar-se Laura Maria Teixeira Bandeira.
Extrala.m.-se as cópias requeridas à. fi. 38, bem como da presente decisão, remetendo-as ao Ex.mo Sr. Dr. Procurador-Geral da Justiça, para os fins que julgar mais
convenientes, e quanto às demais providências ali SOlicitadas, aguarde-se o trânsito em
julgado da presente para, após, em execução, providenciar-se o que for a final decidido.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 1973. - Renato Tonlnf, Juiz em exercício.
•.
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DOCUMENTO Nl? 6 A QUE SE REFE-RE O AUTOR NA SUA JUSTIFICAÇÃO:
REGISTRO CIVIL - Assento de nascimento - Desquitada que pretende
adicionar ao seu nome de família. o do seu compa.nhe.lro sOlteiro ....- CCliDSelltimento
deste - Pedido deferido - Recurso provido - Inteligência. do a.rt. 71 do Decreto
n.• 4.857, de 1939.
Realmente, não há um direito à concubina de a.dota.r o nome do reompanheiro•
Entretanto, no a.rt. 71 da. Lei · dos Registros Públicos não há obstáculo legal à
pretensão, que deve ser apreciada em confronto com as clrcunstânclas.
N.• 219.247 - Ca.pltal- Apela.Dte: Lilla. Mart1n1- Apelado: Juizo de Direito.
VIstos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.• 219.247, da comarca
de São Paulo, em ·que é apelante L!l!a Martlni, sendo apelado o Juízo: Acordam, em
Quarta Câmara Civel do Tribunal de Justiça de São Paulo, por vo~a.ção unânime, depois
de adotado o relatório de fls., dar provimento ao recurso. custas na forma da lei.
·o' provimento ao apelo da autora, para autorizar a adição ao seu nome do nome de
fa.inllla de seu companheiro, homem solteiro,· que está de acordo com o pedido, foi a
decisão que por unanimidade se considerou que se impunha, em face das circunstâncias
do caso. Realmente não há um direito à concubina de adotar o nome do companheiro.
Entretanto, no art. 71 da Lei dos Registres Públicos não há obstáculo legal à pretensão
da apelante, que deve ser apreciada em confronto com as clrcunstãnclas, como ensina
·Edgard de Moura Blttencourt em sua excelente obra O Concubinato no Direito, quando
comentou voto vencido que neste Tribunal acolheu pretensão semelhante à destes autos,
proferido pelo Des. Flávio Torres na Apelação n.• 39 .166, desta Capital.

.:- ·.· ..

No caso sub jud!ce essa apreciação é totalmente favorável à autora. Desquitada judicialmente em 1944, com a idade de 28 anos, abandonada que havia sido pelo marido
pouco tempo· depois do casamento realizado em 1937, quando contava 21 anos de Idade,
desde o seu desquite vive com o mesmo homem, solteiro, com ele tendo três filhos, todos
registrados com os nomes de amboo. Os bens têm sido adquiridos em comum, desde essa
união (fls.l. Com o consentimento desse seu companheiro, depois de decorridos mais de
28 anos, pede que se acrescente ao seu nome, que é o de solteira, o do seu companheiro,
Já dàdo aos filhos de ambos (f!s.l. Pretende, com Isso, criar para os filhos um ambiente
de família legalmente constituída, que de fato assim tem sido desde 1944. Como já afirmou
o Des. Flávio Torres, com multa oportunidade, no voto vencido e favoravelmente comentado por Edgard de Moura Blttencourt, acima citado: "Em regra é licito tudo quanto a
lei não veda expressamente, ·salvo tratando-se de atos Imorais ou que atentem contra
a .ordem pública". Ora, o acréscimo ao nome da autora do nome do seu companheiro de
quase 30 anos, solteiro, com !Ilhes de sua união com ele e que j{l levam os nomes de
ambos, nada tem de Imoral e nem atenta contra a ordem pública. Não há óbice legal
à pretensão da autora. Para acolhê-la a Turma Julgadora dá pr<Wimento ao seu apelo,
expedido em Juizo de primeira Instância o mandado necessário para a pretendida alteração no assento de nascimento da autora, ora apelante. <TJSP - São Paulo, 21 de maio
de 1973 - Henrique Ma.cha.do, Presidente - Bubosa. Pereira, Relator. - Participaram
do julgamento, com votos vencedores, os Des. Tomaz Rodrigues e Sydney Sanches) .
R. T9,, vol. 457, pág. 71.
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- 431 DOCUMENTO N9 7 A QUE SE REFERE O AUTOR NA SUA JUSTIFICAÇÃO:
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CONCUBINATO. COGNOME.
· Alteração de nome, por aditamento do patronimloo do concubino ao nome
da companheira.
O uso, se prolongado e notório do nome a.lmeja.do, sem prejllfzo a interesses
de terceiros ou de outros membros da famfila titular do cognome, poderá, excepcionalmente, autoriza.r a alteração pretendida pela. concubina..
·· · .
.
.
.
Prudente poder disericionário do juiz, atento às clrcunstâ.ncla.s do caso concreto.

1." CAMARA. CíVEL ESPECIAL
APELAÇAO CíVEL N.0 18.139- RIO GRANDE

Moacy Tibor Erdós e Maria Marques de Barros, apelantes;
Dr. JUIZ de Direito da 1." Vara Civel, apelado.
Acórdão
Acordam, em 1.• Câmara Civel Especial e sem voto dissonante, dar provimento à
apelação pelos fundamentos expostos nas Inclusas notas taquigráf!cas, que Integram o
pl'esente decisório, pagas as custas como de direito.
Participou do julgamento, além dos signatários, o Ex.mo Sr. Dr. Edson Alves de Souza.
Porto. Alegre, 6 de junho de 1972. - Pedro Scares Mu:lioz, Presidente - Athos Gusmão
Oa.rnelro, Relator.
Relator: Dr. Athos uusmão Carneiro
O Dr. Athos Gusmão Carneiro - Sr. Presidente, Moacyr Tibor Erdós, desquitado em
1958, e Maria Marques de Barros, solteira, postulam no foro de Rio Grande a alteração
do nome da segunda requerente para Maria Marques de Barros Erdós, expondo que
em 24 de .março. de 1960, contralram matrimónio civil no Distrito de Cochambamba
BoUv!a e, desde então, vivem como marido e mulher, assim aceitos e reconhecidos pela
·
sociedade do local do domicilio.
A segunda requerente passou a usar do apelido de famfila· - Erdós - do primeiro
requerente, como comprova por noticiário de jornais, assentamentos de clubes, documentos do comércio. Ambos tém Interesse moral em que também nos documentos oficiais
seja refletlda essa situação de fato, evitando-se assim constrangimentos, e mantidos o
prenome e o nome de famfila da companheira.. Reportam-se as decisões jur!sprudenc!als,
Inclusive no caso Vüla Lobos.
O Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido, porém o MM. Juiz da 1."
Vara Civel de Rio Grande o indeferiu, "ut" sentença a fls. 30/32.
·
·
Apelam os peticionários, argumentando que o uso, se longe, continuo, nlio doloso e
notório, na lição de Vampré, dá direito à aquisição de um nome. No caso dos ·autos,
"Impedir tal fato seria permitir constrangimentos Inúteis aos filhos do casal recorrente,
em defesa de uma moralidade flct!cla da famfila legalmente constituída."
Com o parecer do Ministério Público pelo provimento do apelo, sobem os autos.
Nesta instância, em bem fundamentado parecer, o Dr. Procurador da Justiça refere
doutrina e decisões de tribunais em abono à pretensão dos recorrentes.
·
:m o relatório.
Vota
O Dr. Athos Gusmão Carneiro (Relator - Sr. Presidente. Os fatos apresentam-se
lncontroversos. Após haverem em 1960 contraidu núpcias na Bol!vla (documentos de fls.
ll e 12) o requerente Moncyr Tibor Erdós, desqultndo desde 1958, e a requerente Mnr!a

.....
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-432Marques de Barros, solteira, passaram a conviver "more uxorlo", apresentando-se publicamente como se marido e mulher, em estreita comunhão de vida e de interesses dominada
pelo "a.f!ectus marltalis". Também é !nduvidoso que, desde então, a companheira usa do
sobrenome Erdós, como decorre quer do noticiário social dos jamais de Rio Grande
(fls, 14 e 22), quer de documentos comerciaiS e de carteiras de agremiações recreativas
<tis. 23 e 24). Petendem agora os concub!nos que a companheira adicione ao seu nomedecorrente do assento de nascimento -, o apelido de fam!l!a - Erdós - do companheiro. Acenam para o interesse de ordem moral que, em tal alteração de registro, assiste
não só aos peticionários como aos fühos do casal, e reportam-se ao art. '711 da Lei dos
Registros Públicos, permissiva de mudança de nome "por exceção e motiva.damente".
Sr. Presidente, embora proclame são ponderáveis os argumentos expendldos no decisório de 1.a !nstlnc!a, dou provimento ao apelo na conformidade de recente orientação
jur!sprudencial que acolhe o uso, se notório, de longa data e incontestado, como elemento
justificativo da aquisição de. sobrenome ou de apelido famlliar.
Reconheço que no caso de o uso derivar de um concubinato, o aditamento do patro·
n!mico do companheiro ao nome da concubina poderá ser encarado, quiçá, como uma
forma de atribUir à. companheira, por vias travessas, direito que a lei civil reserva à.
consorte (art. 240 do Código Civil ) , gerando, pois, uma aparência de eficácia legal ao
fato social do concubinato. :t certo. Mas em determinadas hipóteses quer parecer, e aqui
me reporto ao "lead!ng case" V!lla Lobos (Revista. Forense, vol. 232, pág. 166), ma.!s relevante socialmente a tutela. aos interesses de ordem moral dos companheiros e dos
f!lhos do casal. Esta. relevância. soc!a.l Irá necessariamente refletir na. exegese do art. 71
·da. Lei dos Registras Públicos.
Saliento, todavia, a excepcionalidade dos casos de incidência. do prec!ta.do dispositivo
legal. Não será por certo a existência. em si do concubinato que irá alicerçar o deferimento da alteração de nome, e sim o· uso prolongado e notório do nome almejado, nas
condições já mencionadas por Spencer Vampré em seu clássico ''Do Nome Civil", pa.rá·
grafo 17.
De outra. parte, cumprirá ao juiz atentar com cuida.do para os aspectos rela.cionados
com eventuais direitos ou interesses de terceiros e de parentes, que não poderão ser
postergados pelo interesse de quem pretende a alteração de nome.
·Adriano de Cup!s, professor da Universidade de Perugia, em seu livro "I Dlr!tt! della.
Persona.lità.", tomo 2, n.•a 160 e 161 (integrante do "Trattato di Dlr!tto C!vile e Commerc!ale", de Cicu e Mess!neo), salienta que, de regra, o cognome apresenta caráter familiar,
donde cada membro da. família. goza, com respeito a ele de um a.utõnomo direito a. im·
pedir a usurpação do .pa.troním!co.

Diz o mencionado autor, pág. 41:
"Comunque, se non sempre, certo normalmente !1 cognome ha. cara.ttere famll!are.
.uguale, a.llora., per tutt! i va.r! soggetti che sono membri della famiglia; e condensandos!
ln esso la fama., !1 presttig!o famil!are, maggiore o minore che s!a., esso ·stesso vale ad
operare a favore di ogni membro della. famiglia., partec!pe della. sua. importa.nza e delln.
sua. tra.dizione, una tra.dizione, una dlstinzione ln cui ugua!mente si re!lette quella. fama.
famll!a.re. Cla.scuno dei membri della famigl!a ha. peraltro, r!spetti a. questo uguale
cognome, un proprio ed a.utonomo d!r!tto, .corr!spondente ao proprio stato famll!a.re, e
volto a.lla. ditesa. della. propria. personale !dentità.: dlritto autonomo, e quindl provvisto di
autonoma d!!esa gludiz!ar!a, ln conformità. dell'interesse personale dei suo tltolare."

.
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E as fls. 43 adita. o seguinte, que traduzo: "Constitui, realmente, um prejuízo, para.
quem pertence a. uma fam!l!a, que por efeito da usurpação do cognome se crie na. soc!eda.de uma opinião fa.lsa a respeito de pertencer à mesma famil!a uma. pessoa a. ela. estranha., pertencente a outra. ta.mília.. E contra. a usurpação do cognome, desta forma prejudicial, pode fazer-se valer o próprio poder de uso exclusivo deste mesmo cognome. Sem
dúvida, cada. membro da. familia., partícipe da importância. e da.s tra.d!ções a ela. próprias,
sensível aos íntimos e pecul!a.res valores morais que à mesma. pertencem, é justamente
zeloso de uma. distinção que diz respeito somente a ele e a.os outros verdadeiros membros
da. mesma. famllla: e em conseqüência. tem um interesse, jur!dica.mente tutelado, a que
nenhuma pessoa estranha, mediante usurpação do cognome, pareça. pertencer à. sua
!amfl!a. li: também considerado que ele, através de tal usurpação, não somente vê abrir-se
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própria fam!lla, mas, por criar-se uma falsa opinião de comum descendência e de presumível semelhança de temperamento e atitudes, su;Jorta igualmente uma espécie de
reflexo falso das qualidades e das ações do estranho."
Este magistério, Sr. Presidente, é mencionado a fim de salientar a cautela que o juiz
deve observar no permitir tais aditamentos de cognome e o caráter de real excepcionalidade que se lhes deve atribuir, cuidando não haja nenhum prejuízo, ofensa alguma a
interesses jt11'idlcamente respeitáveis. de outras pecsoas pertencentes àquela familia
titular do patronimico.
Aliás, no caso Villa-Lobos, o acórdão e o voto do Des. Miranda Rosa ressaltam, nl.llguém manifestara interesse ou direito oponível ao postulado pela companheira do extinto
maestro, sendo aliás, já falecida a legitima espora do mesmo. Assim também no caos
era em julgamento.
Vale, ao final, assinalar a orientação citada no parecer do D:·. Procurador da Justiça
e preconizada por Moura Bittencourt em "O Concubinato no Direito Brasileiro", edição
de 1969, 1.0 tomo, n. 0 60-A, deferindo a matéria ao prudente pcdcir discricionário do juiz,
em face das circunstâncias de cada caso concreto.
Pelo exposto dou provimento ao recurso para autorizar a averbação, à. margem do
assento de nascimento da requerente, da alteração de seu nome para Maria Marques
de Barros Erdós, nos termos do art. 71 do Decreto 4.857/39, cumprindo-se as formalidades previstas no citado artigo, parte final, para efeito de publicidade.
o Dr. Edson Alves de Souza - Sr. Presidente, em face da douta e cautelosa fundamentação dada pelo eminente Relatcr, acompanho o seu brilhante voto.
O Sr. Presidente (Des. Pedro Soares Mufioz) - Também estou inteiramente de
acordo com o voto do eminente Relator.
Apelação Cível n.o 18.139, de Rio Grande - Deram provimento à. apelação, unanimemente.
rA Comissão de Constituição e Justiça..)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O projeto que acaba. de ser lido será
publicado ·e ~m seguida. despachado à comissão competente.
Comunico ao Plenário que esta Presidência, nos termos do art. 279 do Regimento Interno. determinou o arquivamento do Proj~to de Lei do Sienado n. 0 11,
de 1974, de autoria do Sr. Senador Va.sconoolos Torves, que acrescenta. um § 4.0 ,
na nova redação dada pelo Decr·~to-Lei n.O 229, de 28 ~ f.evereiro de 1967, ao
art. 457 do Decreto-Lei n. 0 5.452, de 1. 0 de maio de 1943, considerado rejeitado
em virtude de ter recebido par·eoer contrário, quanto ao mérito, da Comissão a.
que foi distribuído.
o Sr. Senador F1·anco ili/Iontoro enviou à mesa, indicação que será lida pelo
Sr. !.O-Secretário.
É lida a se.guinte
liNDlCAÇAO N.o 4, DE 1974

Pela Indicação n.O 2, doe 1974, su~erimos à Comissão de Minas e Energia que
promova reuniões de ~studo para o esclarecimento dos rumos da política nuclear
do País, ouvindo-se os órgã.os do Governo e os cientistas brasileiros especializados.
No parecer sobre o assunto unanimemente a:pro•·ado por a;quela Comissão, diz
o ilustre Senador Jarbas Passarinho: "r·ealmente inter.essante ouvir os técnicos de
nomeada, naturalmente indicados para opinarem sobre o momentoso assunto".
Entretanto, dado o atual1período de campanha eleibral, a Comissão de Minas
e Energia conclui: "incov~niente que se promova neste período, que se estenderá
até 15 de novembro próximo, a série de reuniões propostas".
d·~

Portanto, a Comissão somente promoverá. esses estudos depois da data de 15
novembro.
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para o desenvolvimento tecnológico e econômlco do país e a complexidade do
assunto, parec·e-nos que seria do maior Interesse, para os .esclarecimentos desejados, que aos órgãos especializados e aos prof·essores Indicados fosse solicitada
desde logo, sua manifestação por escrito.
· · Ness~ Conformidade e com ·bas·e no art. 30 .. letra d da Constituição e no
art. 248 do Regimento Interno, sugerimos, em aditamento à Indicação n.0 2, de
1974, à Comissão de Minas e Energia que, como preparação aos estudos sobre a
politica nuclear braslle!.ra sejam enviados à COmissão Brasileira de Tecnologia
Nuclear, à Comissão Nacional de Energia Nuclear e aos •professores Marcelo Damy
dê Souza Santos, ex-Presidente do Conselho Nacional de· Ener.gia Nuclear, Professor José Gold'emberg, do Instituto de Energia Atômlca da: Universidade de São
Paulo, P.rO!fessor Israel Vargas, da Universlda:de de Minas Gerais e. do Instituto
de Pesquisas Radioativas de Belo Horizonte e Prof.essor Antônio Francisco Vasconcelos Selxas, do Departamento de Eng·enharla Nuclear da Univ.ersldade Federal
do Rio de Janeiro, cópia dos deba.tes havldo·s no plenário, com a solicitação de seu
pronunciamento escrito sobre o assunto, o que contribuirá para a maior objetlvldade e rapidez do estudo.
Sala das Sessões, em 26 de setembro de 1974. - Franco Montoro.
(A Comissão de Minas e Energia.)

O SR. PRESmENTE (Paulo Torres) - A Indicação que acaba de ser lida será
publicada e despachada à comissã;o competente. ..
·
. ·
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourtval Baptista, como Líder.
· O SR. LOURIVAL BAPTISTA- (Como líder.) -Sr. Presidente, Srs. Senadol'es, inicialmente, agradeço à Liderança da A!RENA ter-me possibilitado falar nesta
oportunidade sobre um acontecimento auspicioso para Sergipe e para o Nordeste.
Do dia 20 a 22 do corrente mês, r·eallzou-se em São Cristóvão. uma das mais
belas cidades históricas do País, o nr Festival de Arte que, este ano, teve como
:patrono o ilustr.e Ministro Ney Braga, que lá esteve sentindo a grande beleza
dessa festa de arte e cultura· que já se tornou famosa e foi incluída, pela
EMBRA'I'UiR, no calendário turístico nacional.
A visita do Ministro da Educacão e Cultura a Sergipe e, especialmente. a São·
Cristóvão foi de Indiscutível slgnilflcação para o meu Estado, não ocultando sua:
Excelência. entusiasmo diante da grandiosidade. e excelente organização do Festival, que teve este ano êxito ainda maior do- que das vezes anteriores.
Constituiu, para mtm, motivo de especial contentamento a presença de nosso
nobre Colega no meu Estado. quando .exerce cargo de tamanha importância para
o fturo do nosso ..País, substituindo no M!EC o nobre Senllidor Jarbas Pa:ssarinho,
que ali des·envolveu ação tantas vezes exaltada nesta Casa, do pleno conhecimento
de toda a Nação.
Foram presidentes de honra do III Festival o ilustre Governador Paulo Bar.reto de Menezes - a quem essa •esplêndida f.esta s·erg!pana tanto deve - e o
Professor Luís Bispo, Magnífico Retor da Universidade Federal de Sergipe, responsável pela Iniciativa que, a todo ano, empolga Sergipe e atrai .ao meu Estado
crescente número de turistas de todos os pontos do nosso território.
A Comissão d·e &paio, como destaque! em pronunciamento anterior, esteve sob
a presidência do Professor José Lopes Gama, Vlce-Reitor da Universidade Federal
de Sergipe.
O m F'estlval de Arte de São Cristovão foi aberto às 19,30 horas do último
dia 20 pelo iMinlstro da Educação e Cultura, ilustr.e Senador Ney Braga, quando
discursou também o Governador Paulo Barreto de Menezes. Na solenidade de
abertura, foram apresentados os grupos Studimum Danças Modernas, de Aracaju,
a Bandlnha de Pífanos de Caruaru, Pernambuco; Dança Contemporânea, da Universidade Federal da Bahia ·e Audição de Luiz Vieira. A apr·esentação desses
grupos constituiu uma demonstração de confraternização do povo nordestino,
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-435bem .como da riqueza de seu folclor-e, assistida com entusiasmo por todos que ali
se encontraNam.
Após a abertura do Festival, na Praça de São Francisco, o Ministro iNey Braga
dir!g!u-sç para a Igreja do Carmo, onde recebeu o título de Cidadão Sancristovense, que lhe foi concedido pela unanimidade da Câmara de Vereadol'es de São Crtstovão. A homena.gem foi um ato de reconhecimento e de justiça a um politico
de ele•vados méritos e que tem rel.evantes serviços pr.estados ao País, e nenhuma
ocasião melihor do que na abertura de um Festival de Artes numa cidade em
cuja r:ecuperação o Governo f-ederal está interessado, pois' ·está incluída, no
Programa das Cidades Históricas.
Após a solenidade de entrega do título, ·assistimos ao Coral Universitário da
Universidade Federal de Sergipe e a uma bela apr-esentação do Madrigal dos
Professor.es. da mesma Universidade. Todos aqueles que ocorreram a São Cristovão
puderam visitar promoções diversas, compreendendo •exposições doe artes plásticas;
museologia; artesanato; teatro; folclore; f·eira de livros; música popular e cinema,
com mostra d·e filmes sergLpanos e o lançamento do· m Flestwal Nacional de
Cinema Amador.
··
No dia 21, novas promoções del·eitaram os milhares de turistas presentes ao
Festival, abrangindo gêneros os mais diversos. O mesmo se propiciou aos visitantes
no dia seguiht·e, quando foi of!c!·ada, na monumental Igreja Matriz, missa c-elebrada pelo Arcebispo de A:racaju, D. Luciano José Cabral Dua·rte, seguida de uma:
solenidad•e especial e do relatório sobre o III Festival de Arte de São Cristovão,
quando falou o Magnífico Reitor Luís Bispo, ·presentes todos os artistas com a
indumentária de cena que se apresentaram naquela festa.
Sr. Presidente, calor, alegria ·e beleza do Festival são de difícil descrição e
contribuem para torná-lo inesqu-ecível para todos que o puderam assistir, naquele
cenário in!gual!Íivel of·erecido pela grandiosidade arquitetônica da antiga Capital
do ·Estado de Sergipe. Devo acentuar, mais uma vez, a excepcional importância
cultural e artística desses três dias de festa não !~~penas para Serglipe como para
todo o Nordeste. E, sobretudo, o fato de constituir importante ocasião :para confraternização do povo nordestino, pois das numerosas promoções do Festival par~
ticipam grupos, artistas e intel•ectuais dos vários :Estados da Região, numa decisiva
colaboração para a grandeza do acontecimento.
Estive presente ao m Festival de Arte de São Cristovão e posso afirmar que
a festa logrou o maior entusiasmo, aLegria, beleza, ·e proporcionou cursos de arte
e cultura de excelente nív-el, conseguindo superar as festas anteriores, e foi assistido por mais de 40 mil pessoas.
. · ·:
Este ano,. o Festival realizou-se no final de setembro, e não no início do mês,
como nos anos anteriores. Do programa não constaram, •por terem sido realizados
em julho· e agosto - mais uma inovação - os CUrsos de ·Extensão sobre T·eatro,
História, Arte; História d.e Sergi·pe; Música e Canto e Folclore Nordestino, este
ano ministrados durante 45 dias ,com aulas intensivas e professores especializados
de Sergipe e de outros Estados do Nordeste. •Enorme a importância desses Cursos
de Extensão, cujos benefícios para a cultura sergipana já se tornaram imensos
O m Festival apresentou ainda mais uma inovação: o I Encontro Universitáriot
da canção e a apresentação do Teatro Univ•ersitário de Sergipe, nascido do Curso
de Teatro ministrado nos f·estivais anteriores.
Sr. Presidente, o Festival de .A11te de São Cristóvão nasceu em l9'r2, por !n!c!atlva da Universidade Federal de Sergipe, com a dupla: finalidade d'e com,emorar
o Sesquicentenário da Independência do Brasil e inaugurar uma nova politica
de extensão cultural na comunidade. O espetacular êxito alcançado fez com que
se tornasse uma promoção permanente, a rea:llzar-se anualmente, para o que
contou o Magnífico Reitor da Un1versidad·e Federal de Sergipe com integral e
entusiástico apoio do Go\'ernador ;Faulo Barreto d•e Menezes, bem CDmo do Governo do eminente Pr·esidente Médic!. Dele já d·ecorreram conseqüências as mais
notáveis, como a inauguração do Museu de Arte Sacra da Arquidiocese de Aracaju.
A cada ano maior se tornou a presença de turistas na velha Capital s•ergipana,
transformando-se, ainda em ponto de atração para personalidades de destaque
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- 436da vida cultural brasileira. Assim é que, nos três festivais realizados, São Cristóvão
já recebeu, entve muitos outros, escritores e artistas do porte de Jorge Amado,
!U'iano Suassuna, Théo Brandão, J.enner Augusto, Leonardo de Alencar.
Sr. Presidente, foi em São Cristóvão que ln!clei minha vida pl"'fisslonal como
médico e ali também onde dei os primeiros passos da minha carreira política.
aquela cidade. onde se criaram meus quatro filhos, saí para exercer o meu primeiro mandato eletlvo como Deputado Estadual. Fui de·pois &eu Prefeito, e permaneço ligado a São cris.tóvão por profundos sentimentos de lllfetivldad'e, que contribuíram fortemente para que fosse eleito Deputado Federal e Senador.
Mais uma vez congratulo-me com o povo sergipano pelo êxito formidável do
m Festival de Arte de São Cristóvão, alflrmando que no próximo ano alcançará
ele ainda proporções maiores, na constante frutificação que imensos benefícios
vão acarretando à cultura serglpana, bem como à nordestina. E continuarão seus
promotores contando com o decidido apoio do Gov"erno do Estado, como também
das autoridades federais, especialmente do nosso Ministro da •Educação e Cultura,
Sena:dor Ney Braga, que pôde constatar, pessoalmente, a beleza e magnitude do
empreendimento, d'e grande valor cultural, e que vem servindo para projetar o
nome de Sergipe. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Sen:ldor José Esteves.
O SR. JOSÉ ESN:VES - Sr. Pr,esid•entJe, Srs. Senadoll'es, com a pl!'esença de
todo o MlniSJtério e Governadores doa Estados e Territórios Fede.rals que compõem a Amazênia Legal, o Senhor Pr·es~dente Emesto Geisel baixou decreto-lei
Instituindo o Programa ·de Pólos A:gropecuárlos e Ag:rominerals da Amazônia POL~MAZONIA, que tem por objetivo a ocupação e o desenvoMmento daquela
Regiao.
Sr. P11eside11t·e e Srs. Senadores, não podíamos, representantes que somos
de um Estad·o que é o centro geográfico da Am2.zônin, deiXar de, ne·3ta ho~a.
congratulaa--no:ls com o Chefe da Nação pJr es:<a feliz iniciativa, quE.! seja, a
instituição do POLAMAZONIA.
Detive-me, hoje, não só na leitura do decre,to-Iei, mas .da e~osição de
motivos apresentada ao Chefe do Governo pelo Sr. Secretário de Planejamento,
Reis Venoso. Pela análise desse memorável da-cumento, verifique! ser o
POLAMAZONIA um grande empre:endimento da Governo F1ed·eral.
Resta, SI!'. Presidente, Srs. Senadores, saber se a execução desse prog'l'•:una
será realmente cmnpdda dentro dos desejos do Ohefe do Governo brasileiro
que, inegavelmente, nes·ses poucos meses à frente dos destinos d~ nosso Pais,
vem demonstrando o seu espí:rito objetlvo de construir um Brasil melhor.
Faz-se necessário ressaltar, sr. Presidente, a presença. do Secretál!'lo do
Planejamento, Ministro Reis venoso qUJe, ao e1ab0\t'ar esse documento hoje transformado em decr.eto-lei, deve merecer de todos os bra:3lleiros, sobretudo dos
amazônidas, a nossa .eterna gratidão.
Dizia ·eu, Sr. Presddente, que resta saber se os é.rg.1os exccuto,res ~desse programa vão re·almente tomar 'a sério a ta.refa que lhes está ([les.ervada po.rque,,
lamentavelmente, temos expe·riêncla de órgãos qllle já funcionam há muito tempo
na Região Amazônic,a, como s'e1am ·O ·BASA e a SUDAM, ~encarregados do desenvolvimento :regional, mas que, mteUzmente, ainda não d·esempenhal.1am a contento a sUia tarefa.
'Segundo a Exposição de Mo-tivos que redundou no decreto-lei instituindo o
POLAMAZONIA, bilhõec> de cruzeiros serão empreg1ados na eXiecução do porograma. Mas, se não tivermos à f·rente· ·desse tra,balho órgãos exe·cutores realmente interessados, nada f,eito; e po·r ter11a irá o :pe~nsa.men1to diO• Governo, Fede:ral.
Há poucos dias, e pa.ra ser ma.is preciso na segunda-lfeira passada, ocupei esta
tribuna, quando lastimei a >burocracia ·no nos&o Pais. !E esta burocracia q.ue
tanto pre1uizo traz ao povo brasi!eit'IQ, lamentav·elme·nte continua.
Nesta :opürtunidade em. que o Governo Fedeil'al, imbuído dos maiores e melhores propósitos, das melhores intençõ,es, cria o POLAMAZONlA, é necessário
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nao levem para os orgaos executores esse canCll'o que emperra o desenvolvimento bras!lel:ro - a burocracia como verdadeiro cancro que -corJ.'ói, que destrói
tudo que é bom, pl'!ecisa ·ter .um ponto fi!llal em lliOSSO ~ais.
Vai-se pleitear sobr·e determinado problema a um MLnistl'O de· E3truclo. N3
determinaçoes saem imedirutamente e quando chegam ail chiamado segundo
escalão, Sr. President.e, como já tive oportunidade de me :z;eferir desta tribuna
é uma lástima. É preciso que o Senhor Presl.dente da Repúblieia receba co~abo_:
ragão de tod:as os seus auxillaTes, quer do primeiro, quer .do segundo, quer do
te·rceiro escalão, de modo que os seus projetos .alca.ncem os ·l'esultados objetAvados.
Os proje.tos que apresentamos à SUDÁM, por ·exemplo, quando vêm de se.r
aprovados, já o valo.r calculado, o Vlalor previsto não correspo·nde à ~real!d!Lde.
Tanta demora. tantas exigências, tanta má-vont<ade que muitas Vlezes o inVlestidor
pref:ere desistir a te•r que lutar contra esse cancro que destrói o B11asn.
Assim sendo, Sr. Presidente, é necessárto que todos os homens responsáveis
pela máquin~. administrativa do nosso País procurem desbur.ocratizar •a coisa
pública, desburocratizar os serviços públicos e •administrativos, •a fim de que
possamos cheg>g,r ao obj.etivo de·sejado.
Há pouco·s dias, um amigo meu deslocou-se de SalVIado·r pa.ra Brasília a fim
de tratar de um processo no Ministério das Minas e Energia. P:o·curou o departamento competente daquele Ministério e lá, depois de muito trabalho, localizaram o processo; ape~ou •PaJ.'a o f•unc!onário n:> sentido de que o processo andasse mais ligeiro, e o funcionário respondeu, tranqüilamente: "Meu :amigo, o
Senho·r está muito 'apressado; o seu ,processo é de 1969, é r.ecei!Ite".
Imaginem. Sr. Presidente, Srs. Senadores, um .processo de 1969 considerado
recente, já que existem processos de 1965, 1966, 1967 e 1968 '''dormindo" nas
gavetas ministeria:!s!
É necessário combate.r, com unhas e dentes, a burocracia e até mesmo punir
011 fundonártos relapoos, os funcionários folgados, os funcionários, finalmente,
que não quer.em cumprtr o dever, e fazê-los ·trabalhar; eles devem f,azer anctwr
esses processos, dentvo de um prazo l'azoáv.el para que possamos conquistg,r
aquUo que tanto desejamos, que ê o progresso do nQSSO País.
Sr. Presicente, o Governado~r do meu EE'tado encontra-se ·em Brasília e, no
dia de ontem, viu 'aprovado peLo Banco Niadonal do Desenvolvimento Ecc:1ômico
proj,eto paiia faze.r face à criação óa CEASA, Central de Abastecimc:ltiJ do
Amazonas, cujo valor é de quar.enta e cinco milhões de cruzeiros.
A criação da Central de Abastecimento do Amazonas se f•azia sentir há
multo tempo, e houve por bem o Govern:tdor João Wall:$r de Andrade instituir
a autarquia, que s•e·rá i-naugurada em fevereiro de 1975.
O Ministé:·io dos Transportes concedeu ao Estado do Amazonas d<uas bal.~.as
de 500 tonelad!LS cada uma, do tipo empregado no tl'anspQrte Rlo-Niterói. Essas
bals·as farão o transp·orte do Careiro a Manaus, lig1ando, dessa fo:rma, a vodovia
Manaus--Porto Velho.
Em Belém, no dia 27 próximo, o Sr. Go'.'ernador João Walter de Andrade
assina.rá com ·o Banco da Amazônia S.A. (BASAl, por oc•.:t:slio da realização
da reunião ext.:aordinárla do Oo.nselho Deliberati'l'o d•a SUDAM, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Presidente da R·epública, Ernesto Geisel, um
contrato para financiamento d•a via expressa, que ligará o centro da cidade
de Manaus ao Ae.rorporto rn•ernaclonal, sob a responsillbilidade do Governo do
Estado. através da Secretaril de Transportes e do Departament'o EsrtadUial de
Estradas de Rodagem, fazendo pa·rte do programa do Minis,têrio dos 'Dransporte·s,
através dil DNIER, e cuja sigLa será PROGRJES. São cerca de 15 km que oonsti tuirão ·a vi,a expressa.
Ainda este ano, o Governo do Estado c·onclu!:rá o asfaltamento to·tll de cerea
de 650 km de estrada. Hgillndo Man.aus a Humaitá, como t'ambém, mais 220 km
de estrada asf·altada, ligando Humaitá a Porto Velho.
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'\)'Or mais essas obr.as que d!eixarão marcada a sua passag;em à frente do Governo
amazonense. De cert,o, ele será, no futuro, lembrado por todo·s quantos. trabalham
e labutam naquele longínquo Estado da F1e<Ler.açã;o, o qual, hoj•e, com a instituição do programa, cujo decreto foi assinado, ontem, pelo Excçlentíssimo Senhor
Presidente Ernesto Geisel, terá, sem nenhuma dúvida, 19. condlçiilo . de Estado
de gran•à:es poSJSib111dllides para o f·uturo.
.
.
Sr. Presidente, 'ao te1'IllinllJI' meu discUll'so, desejo, em nome do Governo do
Estado, e da Bancada do Amazonas no Senado Federal, apresentar BIO ExceLentíssimo Senhor Pres1dente Ernesto Geisel os noiSSos ag11adecimentos, a nossa
ete·rna gratidão, por tudo o que vem fazendo •em prol do Estadia d•o Ama2lonas.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre Senador
Clodomlr Milet.
O SR. CLODOMIR MILET - Sr. Presidente, Srs. Senadores, nãO fosse a situação de que desfruto, mercê de D>eus, nesta Casa, não fossem os apelos que
recebi de eminentes colegas, a começar do nosso prezado líder e prestigioso
presidente de nosso Partido, não fosse, sobretudo o reconhecimento de que
não posso e não devo, quando estou quase a me despedir da vida parlamentar,
desconhecer que, na luta, há sempre posições a resguardar, situações que não
se podem confundir, e, talvez, estivesse eu aqui hoje a terçar as mesmas armas
do agressor insólito, num legítimo direito de retorção às afirmações injuriosas
e difamatórias de que, na sessão de terça-feira, neste plenário, foram testemunhas, constrangidas e atônitas, os meus ilustres colegas.
Mas, Sr. Presidente, homem de luta que sempre fui; acostumado aos embates
e refreg21s mais ásperas, sempre procurei dar às minhas ações e reações o sentido do que parecia o lógico, o correto, o certo e o justo, de modo que, .ao
final, o resultado, se não fosse inteiramente favorável à causa pela qual me
batia, pelo menos, atestaria a lisura do meu procedimento e a honestidade dos
propósi:os com que teria enfrentado a peleja.
·
Hoje, aqui me encontro, calmo e tranqüilo, para dizer aos Srs. Senadores,
aos meu·s eminentes colegas, que aceitei o alvitre em termos de desafio, que me
fez aquele que ocupou esta tribuna para injuriar e difamar.
Levá-lo-e! à Justiça, dando-lhe, assim, oportunidade para que possa fazer
prova daquilo que, de maneira tão enfática e arrogante, assacou contra a minha
honra pessoal.
li: a homenagem maior que posso prestar a esta augusta Casa e aos meus
honrados pares: conter-me para não descer ao nível do agressor, .ficando à
altura deste Plenário, e, ao mesmo tempo, procurar os Tribunais do meu Pais
para que o chamem à r·esponsabilidade pelas injúrias e difamações contra mim
·
sacadas.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
José Sarney.
··
O SR. JOSÉ SARNEY - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a vida pública e
sobretudo a politica exigem de cada um de nós, em momentos decisivos, uma
posição decisiva.
Estou aqui, neste instante, Sr. Presidente, para hipotecar a minha solidariedade ao Senador Alexandre Costa, meu companheiro, e não só meu mas de
quase todos nós políticos do Maranhão ao longo de mais de 2·5 anos de vida
pública. Naquele Estado, o Senador Alexandre Costa já ocupou quase todas as
posições. Foi Prefeito de São Luis, Secretário de Estado, Presidente da Assembléia Legislativa, Vice-Governador, Deputado Federal por duas leglslaturas · e,
hoje, Senador da República.
Ninguém na sua vida pública, até hoje, teve oportunidade de acusar-lo de
vicio nem doença de caráter, ao contrário, o Senador Alexandre· Costa tem

-439sido, ao longo da vida pública do Maranhão, um homem de ativldades decididas e bravas, com grande conceito público e grandes virtudes, assumindo .:;empre o primeiro lugar em todas as horas da luta.
.
O Senador Alexandre Costa é. àcusado nesta Casa de haver, somente agora,
ao ocaso do Governo atual do Maranhão, trazido críticas a respeito da. administração pública. Não tem o Senador Milet autoridade para fazer essa acusação.
Recordo-me que fui Governador de Estado, Sr. Presidente, e durante também
quatro anos e quatro meses ele me apoiou. Mas o Senador Clodomir Milet, quatro
dias depois que eu tinha deixado o Governo, ocupou a tribuna deste Senado para
acusar-me, injuriar-me e caluniar-me. E mais do que isso, Sr. Presidente; seu
companheiro de lutas, acusou-me também perante o Diretório do Partido, depois que deixei o Governo e nunca o fez antes.
Assim, essa incoerência que S. Ex.a hoje aponta no Senador Alexandre costa;
ele não a pode fazer pois ele sim, foi incoerente e deu o exemplo.
Também o Senador Clodomir Milet sabe perfeitamente que, no Maranhão,
o Senador Alexandre. Costa sempre foi um homem de atitudes decididas e que o
Senado é de fato o lugar onde tranqüilamente se devem debater as questões
políticas.
Não vejo absolutamente, num revide que se faz; cada um com o seu temperamento, diminuição a esta casa ou a qualquer um de nossos companheiros.
Sr. Presidente, as lutas da província marcam cada um de nós, multas vezes,
de profundas feridas que somente se cicatrizam ao longo dos anos, e de muitos
anos. Multas das cicatrizes, embora possam desaparecer com o tempo, deixam
em cada um de nós, sem dúvida, sequelas que carregamos até o túmulo.
Acho que o Senador Clodomir Milet podia ter defendido o Governador do
Estado, mas não podia fazê-lo para ler artigos que são da província e que se
não devem trazer para dentro desta Casa. S. Ex.a trouxe para este Plenário
atritos da província onde as paixões não têm. limites.
Sr. Presidente, pela primeira vez aqui nesta Casa estou abordando assunto
político do meu Estado, em solidariedade a um companheiro que sempre aqui
dessa maneira não só com relação a mim mas também em relação a todos nós
do Maranhão, em todos os momentos de luta ..
Ninguém mais do que o Senador Mllet tem trazido a luta política pessoal
para o Senado. Quando tive oportunidad·e de discutir, de maneira alta, os llrOblemas referentes à reforma desta Casa, aqui dentro do Senado, S. Ex.a !lcou
trazendo os seus rancores poli~icos na tentativa de atingir-me. Assim, m.ais
uma vez S. Ex.a não pod·e invocar exemplos de isenção que ele nunca teve.·
A Casa é testemunha desses antecedentes e aqui estou com uma palavra
de quem não deseja a guerra, mas reconhece que ela não foi iniciada pelo Senador Alexandre Costa, a quem devo solidariedade perante o Senado da República, por tudo que ele representa de bravura, desprendimento e civismo nas
· ·
lutas do Maranhão. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Leoni Mendonça.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Sr. Presid·ente, eu estou inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Mas V. Ex.a trocou com o nobre Senador José Sarney.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Eu espero, Sr. Presidente.
O SR. LEONI MENDONÇA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a ação do regime revolucionário - como decorrência de uma doutrina ajustada à sociedade
moderna - tem produzido efeitos frutíferos.
Conquistando o Poder em 1964, a Revolução tinha, antes de mais nada, o
dever imperioso de recompor a vida nacional, alvo de sérias lesões morais, inspiradas pelas ordem legal deposta.
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-440A missão de reorganizar o quadro interno de um país - após a superação
de um ciclo de dilapidação de valores éticos e sociais, tal como ocorrera anteriormente a 1964 - foi exaustiva. Mas, graças à ação lúcida e obstinada das
esferas dirigentes, foi possível, mesmo no primeiro estágio governamental do
Presidente Castello Branco, criar um critério de desdobramento seguro sobre
as etapas de hoje e de amanhã.
Um dos princípios fundamentai·s - com que a Revolução está consagrando
as suas metas - é o da instauração da era da tecnologia, sem que o advento
científico provoque a morte do Humanismo - porque foi dessa vertente da
Renascença que se anunciaram notáveis conquistas para a vida universal, como
tributos valiosos ao arcabouço da civilização do Século XV, a Revolução brasileira trata de estabelecer um equilíbrio essencial entre o compu~ador e o homem,
subordinando evidentemente a cibernética à força criadora de gênero humano.
O incessante progresso por que passa o País ,iá é, por si só, um dado importante de que depende a nacionalidade.
Somos virtualmente, 100 milhões de habitantes, compatibilizados a uma:
massa territorial de 8.400 quilómetros quadrados.
A dinâmica de des.anv<Jlvimento dessas reservas geográficas, de dimensõ<ls
espantosas, deve ocorrer paralelamente com o de.senvolvlmento humano. Porque
jamais seríamos uma potência r·eal e legitima se apenas a manipulação dos
Instrumentais científicos coubesse a uma reduzida casta científica. mantendo-se
largas camadas humanas simplesmente à margem do futuro, como um aldeiament<J tribal estulto e opaco. É imperiosa a hierarquização da ciência, nos termos
em que o know-how, em níveis previstos, abranja o povo, como determinismo
profissionalizante.
Os vícios políticos do passado bras!leiros são facilmente identificáveis, se
extrairmos de uma espessa massa de erros as falhas de ângu:lo histórico de
homens de Estado que, sustentando um regime de monocultura, sustou uma
div·ers!ficação agrária que seria Iminente em face do.s surtos !migratórios ·europeus qualificados, registrados no extremo St:l no passado. Mas o importante é
considerar que - a par da versatilidade do uso da terra - frustrou-se um real
advento fabril em nosso País, na mesma época em que esse fenômeno de transformação social ocorria nos Estados Unid<Js, no Século XIX, por força da notável
revolução industrial européia, nessa mesma fase da História.
A configuração melancólica de País inapelavelmente importador
não
obstante dispor de matérias-primas que permitiriam uma virtual vert!ca'ização
de nossos padrões econômicos - reteve o Brasil a um plano de povo r.etardatário
diante do conjunto de países já em evolução, com escola~· de know-how alta
mente promissoras para as novas gerações.
A circunstância inexorável a consid·erar é a de que Governos ou Nações
as vez·es dormem nas b<Jrdas do tempo, ensejando a própria perda de velocidade
requerida pela História.
A Industrialização - produto do gênio inventivo do homem - tem sido
um melo decisivo para a formação de forças d·e trabalho. dai, resultando a
criação de esquemas de proteção económica para as massas demográficas.
De outra feita, a dinamização de um parque manufatureiro, mesmo na
concepção clássica dg Século XIX, indica serem os povos - sem a abstenção
do ruralismo, que nao pode perder a sua Importância original -- capazes de
estruturar uma nova sociedade.
Hoje, quando as meta.s da Industrialização se confundem com as da tecnologia mais avançada, c·ompreendemos que cada instmte P·erdido representa um
vácuo aberto na História de cada povo.
Faz-se urgl'lnte a preparação do homem brasileiro, como agente da moderna
clvll!zação, por não entender-se que os r·edutos fabris possam ser Interpretados
como pr!v!legladas l'has de progresso e tecnologia.
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Lá viv.eram e ainda vivem massas demográficas submetidas virtualmente a um
regime de ócio compulsório, enquanto potencialidades naturais incalculáveis só
agora sentem a Interrupção de uma longa sonolência.
O povo é que deve manejar a própria prosperidade, como comunidade despertada pelas decisões oportunas, ac!onadas pelas esferas de Estado. Ademais, as
explosões demográficas, que se registram com celeridade em tantas regiões do
mundo, como principalmente na América Latina, exigem a implantação de sistemas geradoras de riqueza, com a força participante de contigentes humanos,
longamente afastados dos seus rumos comuns.
Restam-nos 26' curtos anos, para que cheguemos às portas do próximo século.
!POderemos, a esse altura-, ser mais de 200 milhões de habitantes.
E que perplexidade sobreviria, ~·e, nesse alto estágio do tempo, fôssemos
apenas um t.!Ont!nente de espetacu1osa massa humana cega ou inconsciente,
torturada pelas forças insolentes da ignorância, da fome e do pauperismo?
A dinam!2;ação dessa paisag.em social será - estou certo - uma vitória da
Revolução e um êxito brasileiro.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palsvra ao nobre Senador
Alexandre costa.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, bem diferente
do que .;cabamos de ouvir, por parte do cidadão que ameaça levar-me à Justiça,
qu.ero dizer, para que todos ouçam e gravem: na defesa da minha honra, não
aceito e nem obedeço à orientação nem de Chefe de Partido, nem de Líder de
Partido e nem de amigos mais f·raternais.
Ouvi a ameaça que acaba de ser feita pelo Sr. Senador Clodomir Milet q;.~e,
mais uma vez, foge do plenário, de que vai levar-me à Justiça pelas injúrias e
pelas calúnias que, diz eJ.e, aqui proferi, no meu discurso de terça-feira próxima
passada.
Não aceito - mas não aceito mesmo, Sr. Presidente! - alegações de que
debates semelhantes àque!es que aqui foram travados terça-feira coloquem mal
o Senado. Afinal de contas, as tribunas foram feitas para quê? Será que a
nossa atuação de Senador é aqui apenas para ir aos guichês do.s bancos e
receber dinheiro nos fins de mês? Ou será que aqui não represento uma fração
do território brasileiro, que é o Estado do Maranhão? É para aqui que eu tenho
que trazer minha palavra, é aqui desta tribuna que tenho que me defender,
é daqui que tenho que provocar os d·ebates, porque é dos debates que saem a
verdade e a luz.
Nunca ac:•editei, em toda a minha vida parlamentar, em ninguém que
fugisse ao debate. A minha formação assim me impõe, não .sei se pelo meu
.sobrenome, que é Costa, descendente que sou de portugueses, misturados com
os prim·eiros habitantes desta Nação; e Milet, não sei qual a origem. O.:; homens,
para se defenderem das acusações à sua honra e dignidade, não escolhem lugar.
Eu, aqui, não estou pedindo emprestado a tribuna do S-enado. Para cá, mandaram-me os maranhenses, depois de uma longa carr-eira pública, que exerci com
a maior dignidade e com o maior respeito. Não estou, aqui, pela fraude; não
estou, aqui, pela compra de votos. Estou, aqui, pela confiança do povo que
me conc.edeu tantos mandatos.
O qu·e coloca mal o Senado, Srs. Senadores, não é o debate. Debates mais
violentos, se é que se pode aplicar o termo mais violantos do que este que ouvimos
terça-feira, eu já tive, desde a minha meninice, oportunidade d·e assistir neste
S·enado e na Câmara Federal - onde por duas leg!slaturas eu tive a honra
de representar o Maranhão. O que coloca mal o Senado são outras coisas, por
exemplo, Sr. Presidente. Sr.s. Senadores, alguém trazer empregado de fora e
colocá-lo em seu gabinete, s·em que seja funcionálio do Sendo e sem que esteja
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extraordinárias por conta do erário público, quando se sabe que muitos, tantos
•3 . quantos funcionários deste Senado prestam serviços extraordinários e não
recebem. Isto, sim, coloca mal o Senado da República. O debate político, não.
Aqui é uma Casa política. Então, o que estamos fazendo aqui, se não podemos
dialogar? Se não podemos debater? Então, por que permanecer aber.ta esta Casa,
se é reprovável ocupar a tribuna para rep·elir as acusaçõ~s. essas sl.m, Insólitas,
do Senador que daqui saiu, filltas perante V. Ex.ns e perante a Casa, contra a
minha pessoa?
Pouco me incomodaria, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que ele aqui viesse
e que endeusasse o Governador do Maranhão. Mas, endeusá-lo e me acusar,
não posso aceitar e não aceitaria jamais.
Ho•je mesmo disse ao Ministro da. Justiça que se a Revolução precisar do
meu mandato, assinaria hoje a minha renúncia. Mas nem a :J?residência do
Partido, nem a Liderança poderão exigir de mim, de forma nenhuma, que eu
me cale e que deixe de repelir todos os ataques que me forem feitos, não somente
por S. Ex.a, mas por qualquer col·ega meu que tenha assento nesta Casa.
Vou para a Justiça e nela confio. Pouco me importa que vá para a Justiça.
Vou para a Justiça, mas não para me retratar. Tudo aquilo que disse no meu
discurso, peço a V. Ex.a, Sr. Presidente, que mande a Gráfica parar o seu trabalho extraordinário e que publique o meu discurso no Diário do Congresso
Nacional, o que até hoje não foi feito, É por aquilo que afirmei ·que pretendo
me defender. Não som·ente por isso, mas também pelo requerim·ento que hoje
solicitei do Sr. 1.0 -Secretário quanto às irregularidades verificadas no gabinete
do Sr. Se·nador Clodomir Milet mandando pagar sessões extraordinárias a quem
não é funcionário do Senado. Há mais outros fatos. O Senador Clodomir Milet
não me levará aos tribuais por lhe ter acusado de vendedor de terrenos, que
realmente o é. E não foi só para o atual Governador, mas, sim, para outros. O
próprio Senador José Sarney comprou-lhe t~rr•enos qua,ndo Governa,dor!
Veja bem, Sr. Presidente: na história do Maranhão só um cidadão conseguiu
receber juros de uma venda de terrenos, porque o pagamento foi atrasado em
15 dias. Este cidadão foi o Senador Clodomir Milet!
.
Não tenho medo de ser condenado pela Justiça pelo que disse aqui. Se
ela resolver condenar um homem público da maior dignidade e da maior honorabilidade como eu - V. Ex.ns viram que a única acusação que me fizeram foi
a de me chamar um infantil, um leviano - se a Justiça resolver condenar-me
e deixar o Senador Clodomir Milet solto, não digo que vou chorar. . . E poderei
até chorar. Cumprirei na certeza d·e que o que disse foi verdade. Afinal de
contas os olhos foram feitos para rir e para chorar, mais para chorar do que
para rir - porque os cegos não vêem e choram.
Vou para a Justiça; vou defender o que disse: vended·or de terreno ao
Governo. Ele de certo pr.etende aproveitar-se desse melo para procurar o artificialismo das leis, que ·eu como engenheiro não entendo. Vai procurar dizer que
é um Senador que tem uma empresa e que colocou outro no lugar para vender
terrenos. Mas quem procurou, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os Governadores,
quem procurou o Governador José Sarney ·e o Governador Pedro Neiva para
vender terrenos, foi o Senador Clodomir Milet.
Se não é vendedor de terrenos, ao Banco do Estado, ao Instituto de Previdência e à COHAB-MA, ai então é um corretor de imóv·eis! E um Senador não
pode, absolutamente, ser um corretor de imóveis e nem fazer tráfico de influência - proibido pela lei, repudiado pela Revolução.
Quero Ir à Justiça; faço questã·o de fazê-lo. Espero que V. Ex.a tome as
providências para que sejam publicados, Imediatamente, os dois discursos que
pronunciei n·esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Está me Informando o Sr. 1.0 -Secretárlo que o discurso de V. Ex.a pronunciado anteontem já foi publicado ontem.

I

I

I

i

I
.,

I

~

I'

~

:j

i
'

'

·I,,
,I

:I
'I

'I
'·

'

- 443 .,
O SR. ALEXANURE COSTA- Então era um equívoco; peço desculpas à Mesa.
Pois bem, ~r. Presidente, o que aprendi na vida foi assim: desejava debater.
Ninguém aqui me acusará, que não receba resposta primeiro - antes que eu
o leve à Justiça .,... resposta da tribuna, porque é do debate, das parguntas que
se têm oportunidade de fazer, que o povo que ocupa as galerias terá oportunidade
de julgar os homens públicos. Não pelo artificialismo. Existem as maneiras sérias
e as maneiras escusas de se defender. Não levarei só essa bagagem para a Justiça.
O processo que· hoje deverei receber do Dr. Ruy Santos, Senador da República, sobre o pagamento de sessões extraordinárias a quem não é funcionário
do Senado, lerei aqui, amanhã, para que possa ser incluído, também, no rol das
pseudas calúnias ou então para que a Mesa ou a Justiça faça devolver aos cofres
públicos aquilo que Indevidamente daqui foi' retirado .
. Não querendo me alongar, já que V. Ex.a. disse que meu discurso d·e anteontem foi publicado, esperando que seja breve essa acusação e seu julgamento,
esperando. que a 1.a.-secretar!a me forneça, para que eu possa cumprir aquilo
que prometi hoje, ler amanhã todo o texto e t<Jda a reclamação do que fiz sobre
irregularidades no gabinete do Senador Clodomir Mllet, vou terminar, Sr. Presidenta, agradecendo ao Senador José Sarney as palavras ·bondosas que aqui
disse sobre a minha pessoa. E t·ermino dizendo que o Senador Milet, já no ocaso
do seu mandato, pretende atirar fogo no circo. Que fiquem certos, V. Ex.88 , eu
não serei queimado!
Era o que tinha a dizar, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Conc·edo a palavra ao nobre Senador
Franco Montoro .
. . .· O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o saláriomaternidade. constitui medida de profunda significação social e humana, pois
seu objetivo é proteger a mãe trabalhadora e sua família. .
A lag!slação brasileira ·dispõe sobre o assunto nos arts. 392 •3 393 da Consolidação das Leis do Trabalho. A mulher grávida é dispensada do trabalho no
períoqo de quatro semanas. antes e oito semanas depois do parto e seu salário,
integral, durante esse tempo, deve ser pago pelo ·empregador.
Entretanto, apesar de sua validade como Instituto do direito social, o saláriomaternidade tem sido um óbice oo trabalho da mulher, dado o modo pelo qual
foi disciplinado no Brasil.
Realmente, ao estabe1ecer que este benefício será custeado pelo empregador
individualmente, a lei brasUeira Incidiu em erro. A esse respeito, observam os
estudiosos e comentaristas de nossa legislação social: "essa norma leva muitos
empregadoras · a estabelecer a praxe de dispensar toda e qualquer empregada
que se casa, a fim de evitar os futuros encargos decorrentes da maternidade.
Ninguém ignora que a mulher solteira sempre encontra emprego com mais
facilidade do qua aquela que se casou". (·Eduardo Gabriel Saad, Consolidação
das Leis do Trabalho,.Comentada, Ed. Ltr., São Paulo, 1971, p. 133).
Considerando a universalidade desse problema, a Organização Internacional
do Trabalho (OITl vem se preocu.pando com o assunto e, já na conferência Geral
de 1952, foi aprovada em plenário, com o voto do Brasil, a Convenção 103, que
trata da proteção à maternidade,
Desse documento constam as seguintes normas: "As prestações C... ) serão
concedidas quer nos moldes de um sistema de seguro obrigatório, quer mediante
pagamento efetuado por fundos públicos" Cart. IV, Inciso 4). E: "Em nanhuma
hipótese deve o empregador ser tido como responsável pelo custo das prestações
devidas à mulher que ele emprega" (art. IV, inciso 8).
Esses preceitos têm o objetivo de Impedir que o salário-maternidade seja
fator de discriminação contra a mulher que trabalha.
A Convenção 103, da OIT, foi aprovada pelo Congl'asso Nacional, através do
Decreto Legislativo n. 0 20, de 1965.
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social e os compromissos int·ernacionals assumidos .pelo Brasil sobre a matéria,
eis que continua sendo do ·empregador individualmente o ânus do benef!cio.
!Reconhecendo a justiça de que se reveste a citada Convenção 103, e, no
intuito de solucionar o prob1ema social gerado pelo modo de a.plicação do instituto do salário-maternidade, vimos nos ocupando da matér!a deste a Câmara
dos Deputados.
Em 1971, no Senado Federal, continuando nossa luta pela eliminação dessa
distorção das finalidades do benefício focalizado, apresentamos o Projeto de Le!
do Senado n.o 113/71, que transfere para a Pr<!vidência Social o ânus do saláriomaternidade.
E argumentávamos, justificando a proposição:
"Essa solução beneficiará, em primeiro lugar, a mulher que trabalha.
porque eliminará a atual discriminação que lhe restringe as posslb!lidades de emprego. Beneficiará também as empresas, que ficarão dispensadas de um ânus discriminatório. E, sobretudo, beneficiará o bom nome do
Brasil, que honrará mais um compromisso social no plano Internacional."
Este projeto de lei, há mais de três anos ·está tramitando pelo Senado com
a r<!slstênc!a que lhe opõe a maioria situaclonista.
O Governo acaba agora de reconhecer e.ssa necessidade de transferência do
ânus do salário-maternidade para a Previdência Social. O Poder Executivo, pela
Mensagem n.o 468, de 24 de s·etembro de 1974, vem de enviar. ao Congresso
Nacional um projeto de lei incluindo o salário-maternidade entre as prestações
da Previdência Social.
Como se trata de projeto do Governo, a maioria situaclonlsta agora, certamente, votará a favor da medida. É preclso, pelo menos, lembrar a iniciativa
anterlor do Sanado e a luta que vimos sustentando.
E podemos afirmar. ainda, que sentlmo-no.s recompensados pela luta travada. a·o longo de vários anos no sentido de eliminar essa falha que comprometeria o elevado sentido social Ido salário-maternidade. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Sr. 1.0 -Becretár!o proceder:í. à !altura de requerimento que se acha sobre a mesa.
É lldo o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 216, de 1974
Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos
Anais do Senado da Exposição de Motivos do Secretário de Planejamento e dos
Ministros de Estado ·enderassadas ao Ex.mo Sr. Presidente d·a República propondo
a criação do POLAMAZONIA.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1974. - Virgilio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acon:lo com o .art. 234 do Regimento Interno, o requerimento será submetido a.o exame da Comissão Diretora.
Passa-se à
ORDEM DO DIA

Votação, em turno único. do Projeto de Lei da Càmara n. 0 111, de
1974 (n,o 2.043-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Instituto Bras!le!ro de Desenvolvimento Florestal - IBDF a alienar Imóveis que menciona, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 426, de 1974, da Comissão:
- de Finanças.
A discussão foi encerrada na Sessão anterior tendo sido a votação adiada
por falta de quorum.
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Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.0 18,
de 1974 (n.o 1'56-B, de 1974, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto da. tradução do Protocolo de Prorrogação da. Convenção sobre
o Comércio do Trigo, de 1971, aprovado por ocasião da conf·arência de
Governo, realizada no Conselho Internacional do Trigo, a 22 de fevereiro
de 1974, tendo
PMm:"!ElRES FAVORAVIEIS, sob n.os 439 e 440, de 1974 das comissões:
- de Relações Exteriores; e
- de Agriculturar
Em cMscussão o projeto ..1
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada
Não há quorum para d:eliberação. Em c<~nseqüência, a votação do projeto
fica adiada para a próxima Sessão.
Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.0 20,
de 1!174 (n.O 155-B, de 1974, na Câmara dos Deputados), que aprova.
o texto da tradução do Acordo Internacion~~:l do Açúcar, de 1973, aprovado por ocasião da Sessão Plenária, de 13 de outubro de 19·73, da
Conferência. das Nações Unidas sobre Açúcar, de 1973, tendo
PAIR:ElOERiiDS FAVORAVEIS, sob n.os 460, 461, 462, de 1974, das C'<>missões:
- de Relações Exteriores;
- de Economia; e
- de Agricultura.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
·Está encerrada.
A votação fica adiada para a próxima sessão.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Nada mais havendo que tratar, designo para a Sessão· Ordinária de amanhã
a seguinte

ORDEM DO DIA
1

:1

.1

1:'

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 1H, de 1974
<n.0 2.043-B/74, na Casa de origem), de Iniciativa do Senhor Presid·snte da
!aepúb'ica, que autoriza o Instituto BrasUeiro de Desenvolvimento Florestal mDF - a alienar imóveis que menciona, tendo
JMlRJEOER FAVORAW'L, sob n.0 426, de 1974, da Comissão:
- de Finanças.
2

Votaçã•o, em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo n.o 18, de 1974
(n.0 1156-B, de 1·974, na Câmara dos Deputados), que aprova o- texto da tradução
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aprovado por ocasião da Conferência de Governo, realizada no Conselho Internacional do Trigo, a 22 de fevereiro de 1974, tendo
P~OERIES FAN<mAVEIS, sob n.os 439 e 440, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores; e
- de Agricultura.
3

Votação, em turno único, do Pro~eto de Decreto Legislativo n.0 20, de 19!'/4
(n.o 1155-B, de 1974, na Câmara. dos Deputados), que aprova o texto da. tradução
do Acordo Internacional d'D Açúca:r, de 1973, aprovado por ocasião da Sessão
Plená.ria de 13 de outubro de 197a, da· Conferência das Nações Unidas sobre
Al(úcar, de 1973, tendo
P~OERlES F1AJVORAVEIS, sob n.os 460, 461 462, de 1974, das Comissões: ..
- de Relações Exteriores;
- de Economia; e
- de Agricultura.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se

a Sessão às 15 horas e· 40 minutos.)

167.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 27 de setembro de 1974
PRESID~NCIA

DO SR. ADALBERTO SENA E LU1S DE BARROS

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Ada~berto Sena José Guiomard - Flávio Brltto - José Esteves
- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Frarico- Alexandre
C\lsta - Clodomlr Milet - Jo•sé Sarney -· Fausto Castelo~Branco Petrônio Porte:Ja - Virgí.Jlo Távora - Waldemar Alcânta-ra - Wilson
Go·nçalves - Dina:rte Mariz - Luis de Barros - Jessé Freire - Wll~
son Campos- Luiz Cavalca·nte - Teotônio Vilela - Lourival Baptista
- Ruy Santos - Carlos Llndenberg - Amaral Peixoto - Pa:ulo Torres
- Benjamim Farah - Gustavo Capanema - Ma:ga!'hães Pinto Franco Montoro - Oslres Teix·elra - Fernando OOrrêa - Guido Mondin.
O SR. PR.ESIDENTE (Adalberto Sena) - A lista de presença acusa o compa.reclmento de 33 Srs. Senadores. Hav·end·o número regimenta:!, declaro aberta
·
a Sessão.
O Sr. 1.o.secretário vai proceder à leitura do Expediente.
ll: lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM
!

·I
f·

I

I

I

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA
De agradecimento de remessa de autógrafo ·de Decreto Legislativo:
- N, 0 297/74 (n.O 474/74, na origem), de 25 do corrente, referente ao Decreto
Legislativo n. 0 6•5, de 1974, que aprova o texto do Decreto..1Lel n.O 1.3318, de 23
de julho de Hl74.

PARECERES
PARECER

N.0 468, de 1974

1

'

Da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.0 13, de 1974 (n.0 148-B, de 1974, na Câmara dos Deputados),
que "aprova o texto da Convenção que institui a Organização Mundial
da Propriedade Intelectual, assinada em Estocolmo, a 14 de julho de
1967, e da Convenção de Paris para a Proteçiio da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo, a 14 de julho de 1967".
Relator: Sr. Accioly Filho
1. O Poder Executivo encaminhou, oo exame do Congl'ess.o Nacional, o. texto
da Convenção que instiltul a Organização Mundial da Propriedade Intelectual,
assinada em 14 •clJe julho de 1967 em iEstocolmo, e o da ClonVIenção· para a
Proteção da Propriedade Industrial revista na mesma data naquela cidade.
Segundo se escla:rece na Exposição de Motivos, a OrgrunlzaçãJo Mundial da
Propried·ade Intelectual f·oi criad.a pa1~a suoeder as Sect'leta.rias Internacionais
Re.unid,as para a Proteçã:o da Pvopriedade Intelectual (BIRIP). Essas Secretarias
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(Unlões de· Paris, Be·ma, Madl'i, Locarn:o, Lisboa e Nice).
O Brasil já participou da Unlão de Paris e, PO!' isso, nos te!'mos do novo
convênio, cabe-lhe o direito de membro pr<Wisório da nova Organlzacão Mundial
da Propliedade Intelectual por um período máximo de cinco anos, a· expimr em
24 de abril de 1975, enquanto não aderir à COnV'enção pu.a tornar-se membro
efe.tlvo.
Essa Convenção 1nstltuidora da Organização Mundial da Propriedlade Intelectual contém cláusulas d·e C'aráter exclusivamente administra.tlvo, visando a
disciplinar e definir os fins, funções, membros, assembléia g&-al, conferênda,
Comissão de Coo·rdenação, Secl'letaria Lnternaclonal, sede, flnanr<as, capa.cldade
jurídica, privilégios, imunida.des, modalidades de adesão, vigência, altel'la.ções,
denúncia, notificações da ·nova entidade e da Convenção. Cláusula especial,
doutra pa.rte, não admite qualquer reserva à Convenção.
É, assim, necessária a a.desão do Brasil a essa Conv·enção, pela condição
de sucessora da entidade cria,dJa daquela outra a que o nosso País pertencia.
DGutro lado, para os interesses do Brasil não há nenhuma cláusula prejudicial, bem como nenhuma disposição que· c.onfllte com o dlreLto interno.
2. TodavLa, pa.ra a obtenção da categoria de membro e~etlv·o da entidade· cria.da,
deve o País aderir à Revisão de Estocolmo da Convenção pam a Pooteção da
Proprieda.de Industrial, cujo texto traduzido também se encontza enc·artado na
Mensagem do Poder Executivo.
Essa Revisão, no entanto, não tem a singeleza da Oon'V'enção c:rdadora da
Organlzação Mundial da Propriedade Intelectual. Enquanto esta se compõe tãosó de princípios de natureza ad!ninistl'lwtlva, a Revisão se abre e prossegue até
o artigo 12 com diSIPosições de na;tureza normativa que se c•ontrapõem, em
alguns ca.sos, com o direito interno.
Recomenda-se, p.or Isso mesmo, já na Exposiçãio de Motivos do Ministério
das Relações Exteriores, o uso da reserva quanto a esses artigos, pwm que se,
possibilite um ulterior e mais demorado e&ame do seu conteúdo e de suas
repercussões no dketto lntemo, atualmente em harmonta com a Convenção de
Paris, segundo a Revisão ·de HaLa, de 1925.
Há, ,ainda, necessidade de restrição ao wt. 28, § 1.0, da C.onV'enção em
exame, pelo qual se pl'evê que qualquer contl'IOvérsla entre dois ou mais países
relativa à interpretação ou aplicação de convenção pode se'r levada ao Tribunal
Internacional de Justiça.
A .posição brasileira, f.ace à Oorte Intemaclonal de JuSJtiça, é a de submeter a
ela qualquer questão, só quando assim j.ulg~ar conV'enlente.
Em face do exposto, o meu voto é pela aprov,ação d~o PIIojeto de Decreto
Legislativo, com a seguinte ·eme.nda aditiva:
Acli!te-se o seguinte ao ut. 1.0 :
" ... feita l.'eserva quanto :aos al'ts. 1.0 a 12, e 28, § 1.0 , desta última."
Sala das Rleuniões, 12 de setembro de 1974. - Wílson Gonçalves, Vl·ce-Bresidente, no e&ercíciiO da Presidência - Accioly Filho, Relator- Carlos Lindenberg - Fernando Corrêa - Lourival Baptista - Fausto Castelo-Branco Leoni Mendonça - João Calmon - Virgílio Távora.
PAREC.ER

N.0 469, de 1974

Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n. 0 13, de 1974.
Relator: Sr. Arnon de Mello
O Senhor Pl'esldoente da Rllpúbllca, com a Mensagem n.o 206 de 1974
submet'e ao Congresso Nacional os textos da Convenção que institui a' Organiza~
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1967, e da Convenção doe Paris P31"a. PT·O'teção da. P·ropriooa.de· Industrial.
Como ·esclarece em sua Elcposição de Motivos o Senhor M1n1stro das Relações E:neriores, a OMPI foi crli~da. em substttuiçãÓ aos órgãos que ·anteriormente oon~egavam as dive•rs•as entidades intern:acionals tdentificadas por objetivos
afins com a .pro.teção à proprtedade industrlial e intelectual, S'.lbordinan.do-as a
comandos especifico.s.
Tratam-se de institutos que se propõem à defesa do patrtmônio intelectual e
cultural, ·aos quais o Brasil vi.rltualmente se Integra, eis que, como membro d:a
União de Paris -entidade que passou ·111 ser subordinada à OMru - já pamiclpa,
provisoriamente, ·daquelas o11ga.ni2la.ções. .
. .
Tal e!Xe'l'Ciclo .provisório de direitos, pelo periodo má!XImo de cinco anos, expirará em llibril de 1975, época em que o BrillSil, por inte·resse evidente, deverá
tornar-se membro efetivo dessas instituições intemadona.is, via da adesão formal 3iO temo das conv.enções cuja aprovação ora é proposta. pelo P·oder Executivo.
CUmprindo, •pois, ta.ls entid;a.d.es, .programa de proteção à cW.tuna humana,
parece-nos ·imperativo que o Brasil empreste sua. rolkliarl.eda.de e :aprove os textos das convenções ~eferldas, na. forma. do parecer da. Comissão de :Relações
Exteriores.
Sala das Comissões, .em 26 de setembro de 1974. -Gustavo Capanema, Presidente- Arnon de Mello, Relator- .Jarbas Passarinho- José Samey.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Sobre a mes.a, comunicação que
será lida .pelo Sr. 1.0 -SOOretário.
· l!: lida a seguinte
COMUNICAÇAO
Em 24 de setembro de 1974
Tenho a honra de comunicar a Voss;g, Excelência que me a.usenta,11ei do País
a partir de 24-9-74, a ftm de, no desempenho de mlssão com que me dis1llnguiu
o Senado, participar da 61."' Conferência InterparlamentJa.r do Grupo Brasileiro
da União Interparlamenw, a Mializa:r-se em Tóquio, no prónmo mês de outubro.
Menciosas saudações. -José Lindoso.
O SIR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - O Elq>edientJe lido vai à publicação.
Há ol'ladores inscritos.

· Concedo a palavra ao nobre Senador José Esteves, que perrmutou com o
Sr. Senador Luiz ca.V'alcante.
O SR. JOSÉ ESTEVES (Pela ordem.) - Sr. Presidente, p~ •permissão a.
V. E!X."', para falar sentado.
·
·
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - V. Ex."' tem a nossa permissão.
O SR. JOSÉ ESTEVES- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a legislação brasileira
sobre o trabalho dos artistas profissionais voltou.;.se, preferentemente, para o
exercício da censura 1de .representação, baseando a relação artista-empresário
.como simples locação de serviço. E o que é pior, Sr. Presidente, expedida em 1928,
através do Decreto-lei n.o 5.492, de 16 de julho de 1928, e seu Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 18.527, de 10 d•e dezembro do mesmo ano, a mencionada
ordenação está desengana.damente obsoleta. ·
·· Jl: verdade. que, através de disposiçõas complementares, se procurou atualizar
a citada legislação, corrigindo-se-lhe as falhas e acNscentando-se-lhe normas
imprescindíveis à disciplinação de novas at!v!dad·es artísticas recentemente surgidas. Não obstante o sentido do texto principal permaneceu praticamente intocado,.gerando uma série' de· reclamações e apelos dos inte!'essados, sempre desejosos de obter a complementação e definitiva regulamentação da sua importantissima a.ti'Vidade.
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disposições em vigor.;· apresentando normas ainda nao editadas mas indispens-áveis
_ao perf·eito .ordenamento do exercício da .profissão de . artista.
Cuidando, logo de início, dos d·estinatár!os da futura lei, estabelece a proposição .o conceito de art!.sta e, concomitantemente, o de aux!llar de empresas de
·diversões, .definindo as obr~gações. de cada uma das categorias em foco. . · ·
Assim sendo, Sr. Presidente, encaminho à Mesa projeto de 131 que d!.spõe
:sobre o exercício da .profissão de artista, a organização das empresas de .diversões
e dá outras rprov!dênc!as. ·
·
· Meu objet!vo'- e creio que interpreto o pensamento de todos os Srs. Senado~
res- é atender aos interesses dos artistas de diversas categorias, seja o atar, seja
.o cantor, o locutor, o narrador, o declamador, o .coreógrafo, o bailarino, o músico,
ou qualquer outra pessoa que interpreta ou execute obra l!terár!a, artística ou
científica.
. .
Apresento a proposição numa homenagem à classe artística do nosso País que
vem, há muito, implorando aos poderes constituídos a regulamentação de sua
.profissão e espero que esta Casa a acolha, para que se dê ao artista nacional o
:lugar que merece· no .nosso. conceito. . ·
·
·
Sr. Presidente, há artistas famosos, que há multo tempo trabalharam como
cantor, l!:tor de teatro ou da cinema, enfim, em todas as categorias, que infelizmente nao tendo tido a sorte de muitos de seus co1egas, vivem, hoje, da caridade,·
em sltuàção de penúria.
.
.
· ··
Desta forma, Sr. Presidente, confiante em que . encontrará eéo nesta Oasa,
num ato de justiça à classe artística do nosso País, espero, em breve, ver o meu
projeto transformado em lei.
'· ·
· . ·· · ·
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre SeI1ador Fra,nco Montoro. (Pausa.)
S., Ex. a não está presente.
Concedo
a paiavrà' ao nobre Sr. Senador Luiz Cavaléante..
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Sr. Presidente, Srs. Senadores, os jorna!.s desta
semana dão-nos notícia de que os exportadores brasileiros pretendem sugerir ao
Governo á. criação do Ministério do Comércio Exterior,· em substituição a "uma
mult!pl!c!dade de órgãos de diversos Ministérios que cuidam do setor, adotando
critérios e politicas multas vezes confl!tantes." O e11sejo para a pretendida sugestão seria o II Encontro Nacional de Exportadores, a realizar-se nos próXimos
dias, sob ·os auspícios da Associação dos Exportadores Brasileiros.
A nova Pasta destinar-se-la a central!zar as atividades do comércio alémfronteiras, hoje desempenhadas, simultaneamente, pelo Ministério da Fazenda,
pelo da Indústria e do Comércio e o das Relações Exteriores,· bem como pelo
.Conselho Nacional. do Comércio Exterior, Carteira de Câmbio do Banco Central,
Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil - OACEX, Instituto Bras!:leiro do Café, Instituto do Açúcar e do Alcool, Instituto do Cacau e, mais recentemente, pela BRASPETRO, também incumbida, ao que se diz, da venda de
calçado brasileiro no mercado· externo. Mas a lista inda não e.stá completa. Ent!·dades o~tras têm atribuição de emitir certificados absolutamente indispensáveis
à concretização dos negócios.
·
'.
Da Ingerência de tantos órgãos, afora os. eventuais conflitos de jurisdição,
advém .um sem número de entraves burocrâticos, que retardam e desestimulam
_as opel'ações. ;•P.a!Ile1a. em q.ué mudt•c·s me:'•em, ou .s.::tl !n.so:~.,.:i,o·u 'sa!g~da'' -- e:1sina
a sabedoria popular. Dai a impresc!nd1vel unidade de ação em setor vital para
o desenvolvimento do País.
·
·
·
Ministérios do Comércio Exterior, encontramo-los na Argentina, Cuba, Bél~
gica, Iugoslávia e nas o!tonações do COMECON. Não seria, pois, uma inovação
do chamado "modelo bra.s!le!ro".
·
'

~
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Comércio Exterior, por cuja criação me venho batendo há três anos, nesta Casa,
com general!zados aplausos dos circules empresariais. Destaco a opinião do Professor.. Paulo Cam!lo de Ollvelra. Pena de que "o Banco Brasileiro do Comércio
Exterior será criado mais cedo ou mais tarde, por lnàl.spensável à rapidez, que
é a tôn!ca do mercado externo".
· Verdade é que para a plena consecução do lema do atual Governo - Desenvolvimento e Segurança - não pode a Nação prescindir do capital a.llenigena,
quer sob a forma de Investimentos dlretos, quer sob a forma de empréstimos.
Devemos, porém, agravar mais ainda o nosso endividamento externo, que já
marcha para o vigésimo b!lhão de dólares?
.
Resposta: Sim, e sem temor,· desde que as exportações cresçam mais e mais.
Isto é: desde que consigamos manter sempre abaixo de 1,4 o coeficiente de solvência global.
Tal só poderá ocorrer se melhor nos aparelharmos para elevar substancialmente nossa ainda modesta participação no cômputo das exportações mundiais.
Que venha, portanto, sem tardança o desejado Ministério e, com ele,· seu
principal Instrumento de ação: o Banco Brasileiro do Comércio Exterior!
Era o que tinha a dizer, Sr. P'resldente, Srs. Senadores. (Muito bem!)

'

i

li

ó SiR. PRESIDENTE (Adalberto Sena.) - Concedo a palavra ao. nobre senador Alexandre Costa.
· o SiR. ALEXANDRE COSTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo fazer
hoje um pronunciamento sobre problemas habitacionais do Brasil, tendo em
vista que o que ontem prometi à Casa ler desta tribuna até o presente momento
ainda não me foi encaminhado pela Mesa.
A COHAB-IMaranhão - Cla. de Hllibltação do Maranhão pelo seu ilustre
Economista Manoel Dias, apresentou contribuição ao Sistema Financeiro de Habitação. Nela se contém:
o Sistema Financeiro de Habitação, criado com o duplo objetivo de permitir o desenvolvimento de amplo programa habitacional ao acesso das camaelas de baixa renda. e dinamlr.a.r a indústria de construção civil, expandindo forfemente a oferta de emprego, constitui-se, sem dúvida, um dos mais reconhecidos êxitos do processo revolucionário bras!lelro. A construção de centenas de
milhares de babttações e oferta de centen111s de m!lhares de empregos o atestam Inquestionavelmente.
Contudo, não pode deixar de ser reconhecido que não alcançou desem,penho
de nível igualmente satisfatório a programação de habitação popular' (na faiD
de 1 a 3 salários minimos de renda), a despeito dos esfarços do BNH de ajwtar
a sistemática desse programa, no .sentido de permitir superar as limitações,
notadamente as que ameçam a llquldez dos agentes financeiros - as COHABs em deeorrência do comportamento insati.sfatório, por parte dos mutuários, no
pagamento das mensalidades.
Aos problemas desta natureza que, por sua monta, ultrapassam a capacidade financeira das COHAiBs e se desacpltallzam, obrigando os Estados, maiores
acionlstas a .subsidiarem, na: prática, vultosos dáflclt.s operacionais, ameaça
somar....se, 'a partir dos últimos meses, outro grave obstáculo à programação de
habitação popular ..... !a elevação 1do custo das habitações, resultante da acentuada alta dos ~reços de 11113.teriais e de construção civil J1. !Partir ido último trimestre de 1973.
Ultrapassando desmedidamente a alta no lndice geral de preços, a elevação
do custo de construção habitacional jâ está a exigir completa reformulação do
esquema proposto no PLANALTO - três dos seis padrões de custo nele previs-.
tos são impraticáveis; o primeiro (0,68 SMF), por exigir parcela mensal de pagamento superior ao percentual máximo; e os dois últimos porque o custo das
habitações ultrapassa os limites estabelecidos nesse Plano (2,50 e 3,00 SMF).

-452· · A soma da perda de liquidez dos agentes financeiros (COHABs) à alta· desmarginada dos custos de construção, em ritmo muito superior à do índice, geral
.de preços, ameaça constituir-se em .óbice capaz de limitar· ao ponto de frustrá-lo, o Programa de Habitação :Popular, em nosso entender um dos. objetivos
tundamen,tais
do .Sistema. Financeir.o
de Habitação.
. ··
.. ·. .•
.
..
'
Ao defrontar-se com esses problemas, em seu esforço para· efetivar, a nível
estadual, esse programa, a COHAB-Maranhão procurou aprofundar-se na identificação de suas causas e julga poder apontar algumas delas bem como sugerir os meios de superá-las.
. Os !demonstrativos anexos, ao eomparar as curvas do índice do iCUSto de
vida geral e estratificado para laS camadas de Jrenda 1entre 1 e 3 salários "mínimos, evidenciam uma taxa inflacionária mais elevada, ~ncidindo sobre eapacidade financeira das ~madas Ide menor renda, ou seja, se se dieflaeionam
os salários desta ~ada pelo índice de custo ·de vida estratificado, tverifica-se
uma redução d!) salário real, que seria a. causa maior da. incapacidade dos
mutuários para. eumprirem os pagamentos eontra.tuais e da perda Ide liquidez
'desse programa..
·
Assim, propõem-se· alterações no Sistema que visam: 1) reduzir os encargos
dos mutuários de forma a permitir-lhes o cumprimento das obrigações contratuais sem redução dos oútros gastos essenciais; 2) sanear financeiramente os
agentes do Programa de Habitação Popular; 3l assegurar um retorno monetariamente corrigido dos recursos do FGTS aplicados pelo BNH no Programa.
Cremos que esses objetivos possam ser simultaneamente alcançados com
a introdução das modificações que a seguir se propõem: . ·
·
.
. A) ·O õnus do pagamento do terreno e terraplenagem seria ·transferido do
mutuário para os Governos estaduaLs, a fundo perdido, o que significaria uma
.
.redução. dos encargos ao mutuário em 15 a 20%;
B) redução das taxas de juros na faixa do mercado de habitação popular
para o máximo de 3%;
··... ·C) estabelecer nova fórmula para ·o cálcul~ do reajuste da prestação; que
considere a diferente incidência do· processo Inflacionário sobre os diversos .ní,
veis de renda;
.
..
Fórmu!a que seria:: t:::.CP = <ÚliM t:::.Ptl - <t:::.IPe- t:::.l!CVgl
Sendo:
SM = salário mínimo
•
pt = produtividade.
ICVg índice de custo de vida geral
ICVg = indice de custo de vida geral
ICVe = indl:ce de custo de vida estratificado para as camada:s de renda
·
·
· ·
entre -1· e 3 salários mínimos.

=

.. Dl criar um Fundo da Habitação Popular, a ser constituído com percentuais, a serem fixados, do Imposto de Renda e lCM das empresas construtoras
e produtoras de material.de construção; este Fundo destinar-se-la a: I - remunerar os .custos financeiros imputados pelo BNH no período da construção das
residências populares e que oneram o custo total ao mutuário em 10%; n devolver a liquidez ao sistema operado .pelas COHABs, absorvendo parcelas de
seus prejuízos até agora acumulados.
Estas, as sugestões que resultaram do estudo da problemática das COHABs
e· representam ·o esforço da · COHAB-Maranhão em seu desejo de. contribuir
para o maior êxito da politica habitacional que, em suas linhas mestras, j'á
obteve, inclusive, o. reconhecimento além das fronteiras do Brasil.
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QUADRO I
CONDIÇOES FINANCEIRAS DOS EMPRÊBTIMOS DO PLANHAP, VALOR MAXIMO DA PRESTAÇAO INICIAL E SUA RELAÇAO
COM A RENDA FAMILIAR, EXPRESSA EM SALARIOS MíNIMOS

Renda Familiar {RF) Expressa em Relação ao maior
Salário 1\línimo
Vigente no
País (Sl\IF)

.

CLASSE DE HABITAÇAO COMPATnrnL COM A RENDA
FAMILIAR {RF)
Custo Provável por
m2 {UPC)

{2)

Area.
Provável
(m2)

CONDIÇõES DO
FINANCIAMENTO
DA HABITAÇAO

Prestação
Amorti-

Valor
Total {2)
(UPC)

Prazo

d=bxc

e

Anuais{%)

g

h

i

3uros

Anos

zação e

Segnro

3uros

Taxas
(4)

em
Relação
Total

àRF

j=g+h+i

I=j/a

a

b

0,68

3,73 a 4,45

32 a 2!1

120

25

f

0,125

0,014

0,009

0,148 -

21-:

1,00

3,75 a 5,00

43 a 32

160 -

25

2

0,200

0,019

0,014

0,233

23-

1~50

4,00 a 5,13

50 a 39

200

25

3

0,292

0,024

0,020

0,336

_22.,

2,00

4,36 a 5,46

55 a 44

240

25

4

0,400

0,029

0,023.

0,457

.23-

'

2,50

4,75 a 5,83

69 a 48

280

25

5

0,525

0,034

0,037

0,596

3,00

5,60 a 6,04

64a53

320

25

6

0,667,

0,039 -

0,047

0,753

--

(1) -

Cr$ 312,00, em ·novembro de 1973.

- --

24
..
25

'-

,.

--

.-

<Ú -__ Compreende custo do terreno e da construção da habitação.
(3) -

Calculado de acordo com
reais.

oSistema· de Amortização Constante

CSAC>, no qual as prestações mensais são ·decrescentes.· em

temi&i

(4) -Inclui as taxas de cobrança e arlminlstração (TCA> e de apoio comunitário (TAC), cujos valores máximos são de 5% e 2% da
prestação mensal.

(

QUADRO II

coNDico~ FINANCEIRAS nos ~TIMos E suA RELA.cAo coM A RENDA F.AMILIAn... EXPR.EEsA
V~ORDOFmAN~O

Novembro/73

Maio/74

UPC

Cr$

120

9.096,00

158

160

12.128,00

200

CONDIÇGES DE
FmANCIAMENTO

'

PRESTAÇAO MtNIMA

MENS~

SMF

RENDA 1\ltNIMA
-CMF

.Previsto

AmorL+
.Juros

-

EM: sALARios MíNIMos

Seguro

Taxas

Total

Atual.

DO

Prazo
(anos)'

% a.a.

13.189,20

25

2

0,175

0,017

0,012

0,204

0,816 .

210

17.585,60

2S

4

0,312

0,025

0,022

0,357

1,438

15.160,00

263

'21.982,00

25

5

0,439

0,028

0,031

0,498

1,992

240

18.192,00

315

26.378,40

25

6

0,585

0,034

0,041

0,660

2,640

280

21.224,00

368

30.774,80

25

7

0,751

0,040

0,053 .

0,844

3,376 '.

2,500, .

8

0,936

0,045

0,066

1,047

4,188 ;

3,000

320

(1)

24.256,00

UPC

420

35.171,20

'
25

:Juros

'

'
1

•i

PLANIIAP
0,680
1,000
1,500
2,000
'

- - ----

a -

(2) =

b -

Salário mfnimo fiscal = Cr$ 375,80

c -

Cálculo das prestações de acordo com o Sistema de Amortização constante.

d -

Renda atual admitindo comprometimento de 25% para a prestação.

(1)

x 1,45 -

Variação percentual de 45% nos custos de construção civil -

CENPHA.

-,

1

!

;I
I'
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. :tNDICES JW.ONOMICOS

:i

Ano

--

..

Custo de vida

Alimentação

Serviços
Públicos

1968

100,0

100,0

100,0

1969

122,5

121,0

142,0

1970

149,7

149,3

'162,1

1971

181,5

186,2

1972

21>5,2

221;o

1973

243,7

255,8

298,6

1974

287,4 .

310,1

339,3

68/74

187,4%

210,1%

239,3%

'

.

:I
ii
I

204,1

..

...

257,2

Dados: Fundação Getúlio vargas '"'""" Conjuntura. Econômica Ano-Base -

'1968

I'
QUAD~IV
.

:tNDICES ECONOMICOS
Ano
..

1968

'''

.

'

Salár1o
nominal
Cr$

Cnsto de
· vida

( jreral) . (!l)

Custo de
vida
(estratifi~o)

_1(Z)

.SALARIO REAL - Cr$
Defiaelonado do
ICVg

. Defiaoionado do
ICVe

100,0

100,0

129,60

129,60

1969

129,60 ..
156,00

.

122,5

124,4

127,35

125,40

1970

187,20

149,7

. 151,3

125,05 .

123,73

1971

225,60

181,5

188,2'

124,30

119,87

1972

268,80

215,2

225,6

124,91 .

119,15

1973

312,00

243,7

260,4

128,03

119,82

1974

375,80

287,4

311,8

130,76

120,80

'

Fundaç~o Getúllo Vargo.s Conjuntura Econõmica
Fundaçdo mGE
- Anuário Estatlstlco
l :-- IOVg - índice do Custo de Vida gero.!
2 -"IOVe- tndlce de Custo de Vldo. estro.t!!lco.do (l a 3 SME)

DADOS:

,.. -

..
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..

. COMPROMETIMENTO

RENDA LíQUIDA
SOBRANTE

SFHP (a)

...

.Ano

......

REAL·

Nomi-.
na!

REAL

Defiacionado

Defiacionado

IVCg

IOVe·

Nominal

Deflacionado

Deflaclonado

ICVg

ICVe

1968

32,40

32,40.

32',40

97,20

97,20

97,20

1969

39,00

31,84

31,35

117,00

95,51

94,05

1970

46,80

31,26

30,93

140,20

93,79

92,80

1971

56,40

31,08

29,97

169,20

93,22

89,90

1972

67,20

31,23

29,79

201,60

93,68

89,36

1973

78,00

32,01

29,96

234,00

96,02

89,86

1974

93,95

32,69

30,22

281,85

98,07

90,58

..

a - SISTEMA FINANCEIRo() DE HABITAÇAO POPULAR

Sr. Presidente, a primeira conclusão do estudo refere-se ao desempenho da
programação de habitação popular, considerado insatisfatório. A deficiência
fundamental - a lllquidez dos agentes financeiros, as COHABs - decorreu do
comportamento dos mutuários, no· pagamento das mensalidades. Neste ponto
cabe inverter. a ordem do raciocínio, desde que tem. sido comum a figuração do
mutuário para explicar o fracasso do ·sistema hllibitacional em atender a camada
de renda para a qual se dirigiam as formulações iniciais.
Qualquer formulação económica simples explica o equ!librio pela igualdade
entre a oferta e a procura. Assim, a oferta de ha:bitações, num mercado" livre,
deveria igualar à demanda. Mas as condições de preço se estabelecem ao nivel
de equllibrio. O sistema habitacional, no entanto, tem a desequilibrá-lo a corração monetária. Proposta no sentido de remunerar ·os capitais que ·se· destinassem à produção de unidades residenciais, a correção monetária poderia ter
viabilidade em condições da inflação sob controle, e mais, a nív·eis decrescentes.
O que se observa, porém, é um recrudescimento do processo Inflacionário, não
refletido nos índices; Deste modo, se a despesa de habitação (tomemos pelo
llmlte) é de 30 por cento do orçamento familiar, a pressão dos preços sobre a
parcela maior (70%) diminui esta. Conclusão: o orçamento familiar desequilibrado, e mesmo que uma necessidade de conservação leve o mutuário a desejar
pôr o débito em dia, a realidade coloca-o diante do oposto: não há com quê.
Mesmo em condições de inflação sob controle e decrescente, a correção monetária, muito embora se justifique em termos económicos, dificilmente tem
reflexos psicológicos favoráveis. Distorções do sistema concorrem também para
a inadimplêncla do mutuário, como sejam, o elevado preço das habitações, a
má qualidade das construções (desde que a fiscalização do BNH praticamente
inexlste), e acima de .tudo - multo embora aritmeticamente explicável - o
crescimento do saldo devedor, na maioria dos casos por sobre o valor inicial do
financiamento.
Portanto, na base de qualquer proposta de reformulação do sistema habitacional, está a questão da correção monetária. No momento o seu potencial de

li
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- 457realimentação inflacionária, quando os preços disparam, é facilmente observado. Oswaldo Iório, Diretor do Banco Nacional da Hwbitação, afirmou recentemente, durante o XIII Congresso Mundial da União Internacional das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, que "o sistema de correção monetária
gerou distorções que precisam ser corrigidas, pois sua coexistência com a inflação acaba realimentando o processo inflacionário". (Diretor do BNH aponta
Distorções, O Estado de S. Paulo, 23-8-74.)
. Cabe, quando a inflação recrudesce, reformular a aplicação da correção monetária aos saldos devedores do sistema habitacional. Dentro da situação atual
aplicar a correção monetária representa, conforme palavras do Professor Mario
Henrique Simonsen durante palestra no Seminário sobre problemas brasi1eiros,
promovido pelo IPEAC, em 1973, fazer "com que os preços subam hoje porque
subiram ontem, ou este ano porque subiram no ano passa.do". (0 Modelo Brasileiro 1de Desenvolvimento, página 31 publicação do IPEAC).
O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.a me permite .um aparte, nobre Senador?
O SR. ALEXAND·BE COSTA - Com muito prazer, nobre senador Luiz Cavalcante.
l.

O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.a, que, pelo seu discurso, vê-se, domina profundamente o assunto, não acha que o Governo deveria d·e qualquer maneira,
mesmo a fundo :perdido, impedir o crescimento do saldo devedor?
O SR. ALEXANDRE COSTA - É justamente uma das propostas que faz,
como contribuição, a COHAB do Maranhão. E vê-se perfeitamente que, sem
isso, não é possível nem admissível solver o programa habitacional brasileiro.

,,
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O Sr. Luiz Cavalcante - Muito obrigado.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Eu é que agradeço a V. Ex.a, nobre Senador
Lulz Cavalcante.
Deste modo um paralelo pode ser posto em destaque, a fim de expor um
mecanismo que pode pelo menos reduzir o impacto da correção monetária. Da
mesma maneira como a posta em prática para a correção salarial, que obteve
êxitos dentro do contexto da política económica do Governo, em que o resíduo
inflacionário calculado para o período em seguida era agregado aos salários,
por que não agora corrigir também pela metade da taxa inflacionária v·erificada
no período anterior os saldos devedores dentro do sistema ha·bitac!onal? Ao
invés de ser, assim, a correção' monetária um realimentador tomado em bruto,
esta realimentação pode, S·em dúvida, ser bastante reduzida quando aplicada
no nível proposto.
·
.Não apenas esta fórmula, mas outras pod·eriam ser cogitadas, dentre elas
a de retirar a correção monetária nos casos em que a renda familiar, após rlgo-.
rosa Investigação, seja equivalente a até 3 (três) salários mínimos.
O caráter social da legislação habitacional poderia retornar às origens, de
forma simples, beneficiando as camadas de menor renda, através de uma redistribuição dos benefícios do desenvolvimento, mantidos a correção monetária e
os atuals níveis de juros para as demais faixas.
Há que considerar um aspecto de extrema importáncla, e ressaltado no
estudo em análise. Trata-se da elevação do nível de preços de construção acima
do nível médio. Diversas são as causas do f.enômeno, cabendo destacar o redlrecionamento dos recursos de outras aplicações para o setor !mob!liário. A queda
de valor das ações nas bolsas, que persiste, reconduziu a poupança ao setor habitacional, ao que se pode adicionar recursos externos, em busca de aplicações
rentáveis. Afora Isso o próprio sistema financeiro da habitação hoje movlm·enta
recursos em escala extremamente elevada, que alcança aproximadamente 10 por
cento do Produto Interno Bruto. Sem contar com os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, as cadernetas de poupança atingiram um saldo
de 14.007,8 milhões de cruzeiros, no 4. 0 trimestre de 1973, 60,70 por cento além

- 458 dos depósitos ao final de 1972, que atingiram a 8. 716,5 milhões de cruzeiros,
enquanto este último ano registrou um acréscimo em função de 1971 de 61,97%,
quando os depósitos atingiram a 5.381,4 m!lhões de cruzeiros.
· ·
Assim houve um excesso de recursos disponíveis para o setor, com a con~·
seqüente pressão sobre os preços. Afora isso cabe considerar o processo, de urba-·
n!zação acelerado por que passou o País nos últimos anos, favorec·endo assim
a indústria da construção c! vil.
·
J!: certo, ainda, que o estudo não apresente nenhuma comparação dos da.dos,
a fim de que se possa testar a conclusão apresentada, que não só foram desproporcionados os acréscimos de preço no referente à indústria da construção
civ!l, como a inflação reprimida tem ocultado a elevação dos preços a níveis· da
década dos sessenta. No entanto, compara os índices de custo de ·vida geral e
estratificado para as camadas de renda entre 1 e 3 salários mínimos, evidenciando que há "uma taxa inflacionária mais elevada incidindo sobre a capacidade financeira das camadas de menor renda, ou seja, se se def!ac!onam os
salários desta camada pelo índice de custo d·e vida estratificado, verifica-se uma
redução do salário real que seria a causa maior da incapacidade dos mutuários
não cumprirem os pagamentos contratuais e da perda de liquidez desse progra·ma" (?LANHAP) .

Alterações propostas

Três sã·:> os objetivos a atingir:
1. reduzir os encargos dos mutuários de forma a permitir-lhes o cumprimento das obrigações contratuais sem redução dos outros gastos essenciais;
2. sanear financeiramente os ag·entes do Pr·ograma de Habitação Popular;
3. assegurar um retorno monetariamente corrigido dos recursos do· •FGTS
aplicados pelo BNH no Programa.
Evidentemente, nas atuals condições, é de importância .situar ·o problema
cte forma clara. Assim, diante das opções existentes, há que sacrificar ui:ri dos
lados, o mutuário ou um dos componentes do sistema financeiro da habitação.
A pedra de toque é a correção monetária, daí o terceiro objetivo tem de ser posto:
em cheque. Assim, a redução das taxas de juros na faixa do mercado de habi·
tação .popular para o máximo de 3% (B) e a nova fórmula para o cálculo do
reajuste da prestação, que considera a diferente incidência do processo infla~
cionár!o sobre os diversos níveis de renda (C), pecam por incluir no cálculo
fatores de realimentação inflacionária, que afinal recaem sobre o mutuário.
Quanto ao Item A, que se refere à transferência do ônus do pagamento do
terreno e terraplenagem para os Gov.ernos Estaduais, seria uma: forma de lllni·
pliar a despesa dos orçamentos dos Estados, s·em, d·ef!n!t!vamente, modificar a
essência do problema.
O item D estabelece, logo a princípio, uma confusão, porquanto cria um
fundo tomanci·::> por base dois impostos diversos, um d!reto - sobre a·renda e outro sobre a produção - imposto sobre a circulação de mercadorias -,·que
é ind!reto. Além do mais o primeiro é federal, competindo o segundo' aos Esta~
dos. Além disso há um fundo cobrado das empresas e calculado sobre. a. folha
de pagamento que sustenta parte substancial do programa habitacional, o FIGTS.
É certo qu<l este possui características bastante próprias e só na medida em
que os recursos postos à disposição da construção· c!vll são remunerados o partt!c!pante obtém vantagens. Mas ocorre que os grupos assalariados qu<l recebem
em última anál!se esta remuneração são os mesmos que suportam quase que
totll:l.mente desprotegidos o impacto maior do processo inflacionário. Cabe por~
tanto definir os campos e ver se é mais vantajoso para o trabalhador o processo inflacionário em bola d·e neve real!mentado pela correção monetária ou
receber os resultados corrigidos na inflação de que é vítima no FGTS. Cabe ver
qual c'. os males o menor. Além do mais, na medida em que a absorção da correçao inflacionária é situada a níveis !nf<Jr!or·es do movimento real (segundo
propomos), a inflação tende a ser menor; o que parece ser mais vantajoSo. ;Jl:
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certo que o programa habitacional não atinge a todos os trabalhadores e assim
somente os qu·e dele fizessem parte receberiam os benefícios, mas é de pensar
também que a intenção é atingir a todos. Além do mais, é bom que se observe,
apenas para as camadas de rendimentos abaixo dos 3 (três) salários mínimos
é que se propõe a redução da correção monetária à metade, ainda quando seja
o cálculo feito com base no salário mínimo. As demais camadas de renda continuarão a receber a correção monetária, numa forma progressiva (e socialmente justificável) de distribuir os custos sociais.
Portanto a correção das prestações do sistema habitacional, para as camadas de renda até três salários mínimos, atende aos diversos aspectos da
questão, sem onerar ainda mais as finanças estaduais (duplamente na verdade,
pois que retira-lhes parte do ICM, fazendo-os retornar, pelo menor deficit das
COHABs), Falta ao sistema proposto esta consideração. Ademais o imposto de
renda a ser destinado ao sistema habitacional constituirá recursos adicionais,
mas é importante referir que a crise por que passa o setor não é a de falta de
recursos, mas de excesso, em certa medida, principalmente à disposição dos
agentes financeiros, o que fez com que os preços na indústria crescessem de
forma elevada, últimamente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDEiNil'E (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, que falará como Líder da Aliança Renovadora Nacional.
O SR. VIRGiLIO TAVORA - Sr. Presidente, Srs. Senaddres, não poderíamos nos afastar do País sem deixar dada, por adiantamento, uma resposta às
críticas feitas pela nobre Oposição - mais uma verz:, ressaltamos aqui - à aquisição de vagões feita pela R;ede Ferroviária Federal, tais os termos em que o
problema foi colocado sexta-fel.ra passada.
Lamentamos não estar presente o nobre representante de São Paulo; mas é
o último dia que nos resta para fazê-lo e assim, o mais sucintamente possível,
sob a forma de perguntas e respostas, vamos nos adiantar àquelas informações
oficiais a que o raquerimento respectivo, deferido pela Presidência 1desta Casa,
dará ensejo, quando apreciado pelo Mi-nistério ·competente, ou seja, dos Transportes.
Assim sendo, sintetizaría,mos:
1,0 - O negócio foi efetuado de governo a governo?
2.0 - A compra dos vagões foi feita sem a alegada concorrência pública?
Não? Sim? Por quê?
3.0 - Houve comparação com os preços vigentes no mercado internacional?
Os pre~s oferecidos pelos países interessado.s eram condizentes com· os padrões
normais?
4.0 - O preço pago pelo Governo - e aqui o foi afirmado várias vezes -.
é 50% mais elevado que o ofel'acldo pela Indústria nacional? Considerando
que seja, quais as compensações que as referidas firmas estrangeiras ofereceram?
5. 0 - Considerando a pronta utilização dos referidos vagões, os concorrentes nacionais teriam condições de, em menor tempo, suprir as necessidades de
uso? Não? Por quê?
6. 0 - Quando das encomendas feitas às indústrias nacionais, as mesmas
suprem suas próprias necessidades com Igual presteza das suas concorrentes
internacionais? Não? Por quê? Quais as dificuldades apresentadas?
Pensamos que com essas perguntas cobrimos todo o assunto.
A primeira delas: o negócio foi efet.uado de gov•erno a governo?
Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi. !E, para - não com palavras, como feito
até então, mas com fatos e documentos - comprovar essa afirmação, anexaremos à nossa exposição o Aviso n.o 106, do mês corrente, assinado pelos três
Ministros (Transportes, Fazenda e Indústria e 1do Comércio), dirigido ao Sr. Se-
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Esse documento, parte integrante do nosso pronunciamento, faz um retros~
pecto de toda a tramitação administrativa da questão. Começa ela no dia 7
de setembro de 1972, · quando a Legação. da República Socialista da Roménia,
através do seu escritório do Conselheiro Comercial, tendo em vista a sua pretendão de adquirir minério de fe.rro do Brasil, em CO!llpensação com produtos romenos, citando expedienta já dirigido pela lega.ção aos Ministros Antônio Dias
Leite. Júnior, das Minas e Energia, Delfim Netto, da Fazenda, Reis venoso, do
Planejamento, e Mário Andr•eaz~a, dos Tramportes, apresentou - vejam os Srs.
Senador·es que aquilo que afirmavamos. era, exatamente, o que sucedeu - a legação da República Socialista da Romenia.- repetimos -. apresentou proposta
para o fornecimento de equipamento ferroviário destinado à Rede Ferroviária
Federal S.A.
Em face deste expediente, em 14 de setembro de 1972 o Ministro dos Transportes dirigiu o Aviso n. 0 97/SGIIGB/72, ao Ministro Delfim Netto, historiando
os fatos.
Não vamos lê-lo, por longo que seria. Ele afirma que,
"envolvendo a matéria, também, o aspecto económico refletido no incremento de nossas relações comerciais com aquele país, solicito a V. Ex.a
a manifestação dessa Secretaria de Estado a respeito da transação em
tela.
Se julgada por V. Ex.a de intel'esse da nossa macroeconomia,· a RF1FSA
procederá ao.s exames detalhados do assunto, no tocante a ·equipamentos
ferroviários oferecidos."
Lemos a última parte do destaque do oficio em questão e constante deste
aviso - que, no momento, é documento básico - aqui percutido.
Por sua vez, o Ministro Mário Andreazza recebeu do Ministro Delfim Netto
o Aviso AI-85/73-GB, n.0 529, de 29 de novembro de 1973, nos seguintes termos:
Permito-me enviar a Vossa Excelência cópia da carta que me foi entregue pelo Senhor Mararu Ion. Embaixador da Romênia ·em Brasília.
A operação de que trata, anteriormente encaminhada a esse Ministério,
possiv·almente estacr:á em fase de ultimação na Rede Ferroviária Federal.
Considerando o grande interesse do Governo brasileiro pela colocação
de minério de ferro a longo prazo e o vasto programa d·e aparelhamento das ferrovias brasileiras, estou certo de que Vossa Excelência dará
a·o assunto sua melhor atenção.
"Em face dos todos esses entendimentos, em 12 de dezembro de 1973, o
então Presidente da Rede Ferroviária Federal, Antônio Andrade de Araújo, comunicara ao Secretário-Geral do Ministério dos Transportes que o assunto
estava em fase final de julgamento nesta empresa."
"Já em 11 de maio de 1973, em resposta ao mencionado Aviso n.0 97', doe 14
de setembro de 1972, o Ministro Delfim Netto assim colocava o problema:
"Em resposta ao Aviso n. 0 97, de 14 de setembro passado, pelo qual Vossa
Excelência me consulta sobre operação proposta à Rede Ferroviária
Federal S.A., pelo governo da República Socialista da Romênia, aprazme encaminhar-lhe o anexo processo, no qual se contém a manifestação
favorável da outra parte interessada na transação, .a Companhia. Vale
do Rio Doce.
Assim sendo, e· considerando que, em princípio, a operação favorece os
objetivos do comércio exterior do !Pais, caberia à iR.FFSA examinar os
aspectos técnicos da proposta de venda da Roménia, para decisão sobre
sua conveniência, após o que seria analisada a ad·equação da transação aos ln teresses da produção nacional similar."
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"Como ress.a:lta. o mesmo expediente, tratava-se de exame, apenas, ·da proposta relat!VIa a,o fo,rned:mento de vagões ·em .tro():L do minério de f•erro, ob}eto
dos Avisos 97/72, do Ministro dos Transportes, e AI-23/73-GB, n.O 139, do Minls.tro Delfim Netto.. "
.
·
"Em 27 de março de 1974, concluí!fo,s os estudos por pa.vte da Rede Ferroviária plederal, o então Presidente Antônio Andrade de Araújo dirigiu expedientes ao Conselheiro· comercial da Romênia, comunicando a decisão de adquirir os vagões. "
No Expediente 220/25F/74, de 16 de abril de 1974, do atual F;vesidente dia
RF1FSA, enoontra-se a justificativa para a encomenda dos v•agões no e~r!or,
dest•acando-se o seguinte trecho:
"As encomendas no• exterior colocadas em atenção às determinações
ministeriais, com vistas ao equilíbrio da palança comarcial, compreendem o fornecimento •de 3.000 vagões por indústria iugoslava e 2.900
pela da Romênia, com CJ.1onog11ama de entrega de 2.000 unidades em
1975 e 3.900 em 1976, condidonado a •eventuais assinatul'las e· e·ficáclas
de contrato p•ara mai·o •de 1974."
EXIJ)licando o problema das encomendas à indústria nacional, diz S. Ex.a.:
"Cientificado·s fica·ram também os repr.esentantes da indústria nacional
de que no.Sso programa qüinqüenal prevê a necessidade total de 18.000
vagões, dos quais comprometidos ·estão 5. 000 com a indústria nacional,
5. 000 com a estrangeira ·e pendentes 2. 000 vagõe·s da licitação acima
mencionS~d·a, sendo cerbo ainda. que, .a ctwbo prazo, cogita,mos d•e pro·gra. mar novas concorrências para mais 5. 000 unida-des."
Está o Plenário ciente pela leitura do Diário Oficial qua já assinado sextafellra - não ·a passada, ma.s a .a:nte·rio·'l" à p.a.~.sada - p.sJ.o BNDE, r•sla ..d.a R;ede
F1el"ll'Oviária Federal; ,dJa Cia. V:ale do Ri•o Doce; eLas IElstl'ladas PauliStas e pelas
das .diferentes companhias const.rutor-as de mat.erLal fenoviárl:o no Brasil, um
c~mtrato de f.omecimento de 24.550 vagões.
"~amolna.do O· a:::.::.unto pe1o Pr.a.ou•radcr-Geral ·da Fazenda Nacion-al, este,
através do Ofício n.o 23/SAC, de 5 de junho de 11l74, informa que 'as
cartas de 27 de ma:rço de 1974, da Rlede Ferl'o·viárla Federai, não deixam
qualquer dúvida sobre o completo c·ompt'ometimento daque1a entidade
com aqueles fornecedores.
Com relação aos expediente-s da Rudnap Expo~t Import, da Iugoslávia,
-·.também companhia estatal -, que- trata da compra de vagões em
troca de 'Café, o caminho seguido foi. prec·isamente o mesmo, com as
mesmas providências, ·estudos e conclusões."
Não vamos cansar os Srs. Sen:a,d:ores e V. Ex.", Sr. Presid3nte, com a le~tura
deste Aviso que - repe.t!mos -será parte integ11ante de nos~o pl'onunci·am.ento,
mas queríamos mostrar, com dO·()umentos e não com palavras, aquilo que aqui já
havíamos dito ser uma verdade inconteste.

o nagócio

foi efetuado d·e governo a governo?
Sim, foi uin negócio 1de governo a g·overno; de dois governos socialistas,
com um governo democrático, no caso o Brasil.
- A comp11a dos vagões foi feita sem a alegada concorrência pública'/ Não?
Por quê?
Não houve concorrência pública, nem poderia .haver. Os vagões, adquiridos na Iugoslávia e na Romênia- como há pouco citamos- o foram em troca
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de café e minério de ferro, e transação bilateral da governo a governo visou,
ainda, ao restabe1eclmento do equllíbl'lo da balança comercial destes paise.s,
como também já vimos.
·
As exportações b~asilelras para aqueles paLses, fortemente superavitárias em
11elação às respec·tlvas Importações, teriam qn.Ie continuar a ser ll'ea.llzadas e
mesmo aumentadas.
Em conseqüência, a Importaçã-o do·s vagões V·elo •a.tender a;os imperativos do
interesse nacional. Mesmo porque o material Importado - vagões -, além de
constituir-se em •equipamento noo supérfluo, se f,azLa necessário ao programa
de reequipamento· ferroviário que Impõe prazos faltais para ·a entrad:a em operação desse e de outros equipamentos, sob pena de estabelecer o est!l'angWa.mento da cadela de transportes, nã.o só pall'a o me.rcado interno como para a
expootação.
A realização dessa. rtransação, como viram os Srs. Senado·res, como viu o Sr.
Preslldente, recebeu parecer favorável da•s Se"ret·arlas de Estado nela envolvidas.
Nã.o foi a.penas uma decisão da Rede Ferrovlárlia F'edera.I, de última hora,
como aqui foi citado.
- Houve oompaa:ação ·com os pre9os vigentes no mercado internacional?
Os pre9Qs of.e·recidos pelos países Interessados eram condizentes cOiffi os padrões
normais?
vamos à resposta, Sr. Pl."esldente, porque· ai a:cha.mos· que é um dos pontos
em que mais enganada está a no~e Oposição,
Nã.o houve comparação de preço no mercado internaclonai; houve, sim,
com o mercado nacional, qu:e é o que lnte!l'essa. Porque, intlernacion:a.lmente,
nós ·estávamos faz.endo uma troca. de go<verno a governo. Era pa11a oo1ocação de
produtos nossos. Ademais, •os .preços fixados ;pelas indústrias estmngeira.s tl1aziam a vantagem de se•rem iiTeajustáveis.
É a afirmativa q•ue fazemos e que contradita, frontla:lmente, a denúncia aqui
pronuncia-eLa.
Aliás esses preços, compaa:ados aos na-cionais, mostram-se, nos dias atuais,
com o dólar a Cr$ 7.13, sensivelmente inferiores; a;o contrário do que aflrnlado
na denúncia.
E para não ficar a.penas nessa enunciação, divemos que os vagões nacio.n!Íis
custariam, ao pre90 de hojoe, oodem de grandeza, cada um 28(} mil cruzeLros e os
vagões Importados, 229 mil cruzeiros, donde não ter a. menor base na realidade,
--.se ve•razes os ·da.dos apresentados pelo:s órgã.os oflctal;s, e o são - a afimlaitl.va.,
repetimos, de serem esses vagões 50% mais caros do que os vagões fabricados no
País.
- O preço pa.go paio Governo é 50% mal.:i el·evado que o oferecido pela
indústria nacional? Considerando que seja, quais as compensações que as referidas firmas .estrangeiras of•ereoeram?
Já dlssemo•s que não, conforme os dados há minutos enuncla,dos. Além do
mais, os prazos de entrega, e.stabeie'C!cios no·s cQntl'atos p.a.ra •OS vagões impo·rtados são menores 1e ·estão dentro do progra.ma de •l'eequipament.o da RJede· Ferro.vi{n1a Federat Convém a;essa.Itar, ainda mais uma vez, que o pveço dos vagões
!mpo!l"tados são !rreaj•ustáveis e menol'es, .aooescentamos, enquanto que o da.s
ofertas nacionais, além de maiores, se subordinam a reaj·ustamentos periódicos.
- Conslde·ra.ndo a pr:·nta utl11zaçoo dos refer1dos v.agõe.s, os .concorrentes
nacionais teriam condições d1e, em menor tempo, suprir •as ne.cessldades de uso?
Sim? Não? Por quê?
Não. Porque suas encomendas estão sendo entregues além dos prazos comprom'ssados; sendo constantes os atrasos (inadlmplência do contrato). Além do
que são dependentes de chapas, perfilados, laminados e sucatas para a fabricação
dos v.agõ·es encomendados.
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·.1!: oportuno ·escla.recer que a Indústria naoc!onal, quando não pode atender a
essas n~essidades, ll.'ecorre· à Rede Ferroviária F1ederal ·e ao Ministério dos Tramsportes. (vide pronunciamento anterior, noseo, feito a esse respeito) para
que os mesmos facilitem aquelas Importações. A diflculd21dt: na aquiSição destes
'rnàte•riaiS tem se·rvld.o, aos fabricantes de vagões, de motivo para jrustifica.rem o
não oom~mento dos prazos ·de ·entl'ega, com flagrante pr·ejuízo para os Interesses da !Rede Ferroviâlria :F1ederatl.
,_:_ Quando das encomendas feitas as indústrias nacionais as mesmas suprem suas próprias necessidades com igua:l .presteza das suas conco11r·entes internacionais? Sim? Não? Por quê? Quais as dificuldades que ,apvesemam?
Não. Nunca. As indústrias estrangeiras não p3dem qualquer apoio, cumprem tempestivamente os seus contr.aroos. As nacionais, inf·ellzmente, esperamos
que isto dure enquanto existe o gargalo da necess~cLade de impo.rtação· de chapas
grossas .e lamioodios, graça:S ao ·déficit que· hoj.e apresenta a nossa produção em
relação ao consumo, pedem constantemente condições especiaiS •de importação
{ls.ençõe·s.·de impostos e· ta~as) para atendel.'em as •encomendas contraltadas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, dentro da dlxe<triz que nós tra((amos, quando,
com .grande honra nossa, cometida nos foi a tSil'efa de defendier a política económica do Governo, e aquela que ele segue na implantação de sua infra-.estrutura
ecoriômica .aqui, novamente, procuramos sem paixão tu'azer os esclarecimentos
que em maior p.rofundidade, •ce[':l;eza temos, o Executivo fornec·erá a. esta. Casa
dentro dos pvazos constitucionais, de maneira que aqui não paire a menor dúvida
sob~e o assunto. Mas, desde já, a: toda pessoa que examlne ,cJ!esapaixonada.mente
o problema, após os esc1arecimenJtos.aqui pr·estados, há de, em sua. mente, aflorar
um único pensamento: o Gov·erno não tem de se penitenciar de nada por esta
opemàção; antes, ao contrá;rio, fê-la atendendo ruos interesses da macroeconomia
·brasileira.
o Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex.a me pel'mite· um ·aparte, nobre Senado·r?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com prazJer.
o Sr. Luiz Cavalcante - Os esclarecime-ntos de V. Ex.a creio que satisfarão ao
mais exigen~.e •e aguemdo 'Contestante. Mas, ·permita-me V. Ex.a a;d.uzir o seguinte: a revista especializada que tenho em mãos mostra alguns dos grandes
estra-ngulamentos ll'.ev:e~ados l'~entemente - neste ano· - no· sistema ferroviário
nacional, pai!' deficiência do número· de v:agõ•es. Assim, a publicação as:sev·era:
"l.o- que no p•rimeiro semestre deste ano a f.irma. ID:llbin, de São PaU!o,
viu-se obrigada ·a reduzir sua pvodução de oel•ulose, por ·causa do nao
reoebimento de madeiras, que é f·eito por via ferroviária;
2. 0 - que .rodovias do Rio Grande do Sul fica•ram congestionadas pelos
comboios xodoviários que .trans(portavam soja, porque a Rede. F1errovlárta
lo.ca.l nl1o teve capacidade par3. transpo·rtar a leguminosa;
3.o - a COSIPA, de Sã:o· Paulo, também s•e viu obriga.da a transportar
minério de ferro ·em cam!nhé•es, pa.rque não havia vagões fe.rroviários
.para tal;
4. 0 - e que, por fim, a Ultrafért:l e a Petroquisa viram-s~ obrigadas a
recorrer a caminhões prura transpo.ltar, rupressadamente, muitos milhares de tonel-Ridas ·de fertilizantes, tendo em vista que não obtiveram os
necessádos vagões f.erroviários. "
Ora, diante de quadvo tão angustiante, o GoV'erno resolv•eu dar uma ênfase
extrao.rdinária e indispe·nsáV'el ao l'eequipamento das f•el'll'Q.vias nacionais. V. Ex.a
há pouco já f·ez me•nçãio ·ao edital pe•lo qual as cinco grandes firmas- e pode·ríamos dizer mesmo -, as cinco ún!cas firmas nacionais que fabricam material rodante, ficaram completamente sem condições de M'Ca•r com noV'Os oompromissos,
além dos vinte e quatro mil •e quinhentos e· ·clnqüenta vagões encomendados.
Assim, além da. c.onveniêncla e da lisura da •operação, sobejamente demoll1Straodas
poa.- V. Ex.", el'a Imperativo nacional que o Governo a~oveitasse o ensejo, tanto
mais quanto tínhamos .saldo em nossa balança c•omercial c·om a Iugoslávia e a
Romênia, para concretizar a aquisição; dos vagões, operação sob~emodo desejável,
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compieto depoimento de v. !Ex."
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Agl1a.decemos, e muito, a;o nobre Sen·a.dor Luiz
Cavalcante a inserção. em nosso rpronunciamento ·deste adminícu1G, que é o aparte
de V. Ex.a
Mas, Sr. Presidente, não poderíamos terminar sem uma palavra, talvez um
pouco ve·emente, pra;ra bem fixar a posição do atual Gove-rno, ald.mmistra.ção
Ge!sel, numa continuicl:ade da que lhe antecedeu: não ·esconde nllida., nada tem
a temer, não pret•enlde ser infalível, mas tem a ousadia de dizer que, em reconhecendo os el'l1os, ~ata de corrigi-los.
No caso, Sr. Presidente, ruté que pa-ova em contrário apresentlda nos seja,
não existiu e'ITO nenhum, não existiu uma deliberação tomada, oomo afil'llW.do
pela nobre Oposição, oo apagar das luzes, e ·sim pelo que· fo·i Helio aqui, fruto do
encadear de entendimentos d~ gove-rno a governo, que se processavam desde
dois anos antes da decisão final. E, antes de .tudo, Sr. Plresid:ente, Srs. Senllidores,
recebeu a chancela. de todos os responsáveis pelas Pastas interessadas e pe·La
Secretall'ia-Geral do Plooejamento do Pais.
Não foi uma operação apenas de Rede· Ferroviárla F1edeml - a Rede entrou
como interessada. na aquisição dos vagões -, mas foi f.ruto r:le decisão em nível
ministerial.
Assim sendo, Sr. Presidente, achamos que, com a devida. calma, apresentando documentos e fatos e não conjecturas, mias fatos 11ealmente ['ea1s, não insinuações malévolas, gravíssimas, envoJv.endo pesso,a,s, como fui afirmardo aqui neste
Pienário - estamos lendo as no·tas taquigráficas do discurso a que ll'eSip()lllldemoo
- mas, sim, Sr. Presidente, documentos oficiais que podem ser 'OOmprova.ctoa aqui
e no estrangeiro pelos governos interessados: o Governo do Brasil, através dos
Ministérios, int,e:r·es.::ados o·s gov•e•rno•s da :Lugoslávia e da Romên!a, no nosso Pais,
via suas Legações, na origem, nos Ministérios .cto Exterior respectivos.
Estas •eram, pois, as expl!cações que nesta. tarde em que nos de~dimoo momentaneamente da oasa, por segruixmos em missão do Congresso Nacional ao exterior, ach!lmoo ·tle nossa obrigação dar, mais uma vez :repetimoo, como um antelóquio àque!a;s outra;s muito mais detalhadas que o Ministério dos Tr.a:nsportes,
através da. Presidência da: Repúbl!ca, mandava a esta ca;sa. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. VI1RGILIO TAVORA EM SEU
DISCURSO:
Aviso n.• 100/SG, em 25 de setembro de 19'14

A S. Ex.• o Senhor Doutor João Paulo dcs Reis Velloso
Ministro de Estado Chefe da secretaria de Planejamento da Presidência da República
Senhor Ministro
Em 7 de setembro de 1971, a Legação da República Socialista da Roménia, através
do seu Escritório do Conselheiro Comercial, tendo em vista sua pretensão na aquisição
de minério de ferro do Bra;sll, em compensação com produtos romenos, citando expedientes já dirigidos pela Legação aos Ministros Dias Leite, das Minas e Energia; Delfim
Netto, da Fazenda; Reis venoso, do Planejamento; e Mário Andreazza, dos Transportes,
apresenta proposta para o fornecimento de equipamentos ferroviários destinados à Rede
Ferroviária Federal S.A.
2. Em face do expediente citado o Ministro dos Transportes, em 14 de setembro de 1972,
dirigiu o Aviso n.0 97/SG/GB/72, ao Ministro Delfim Netto, da Fazenda, nos seguintes
termos:
"O Ministério dos Transportes tem recebido constantemente propostas para o
fornecimento de materiais e equipamentos necessários aos serviços da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, dentro de esquemas financeiros ajustados a
acordos comerciais eleternos celebrados, principalmente, com o objetlvo dG Incentivo da exportação de produtos brasileiros.
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-465Em diferentes oportunidades passadas, a RFFSA pôde, como é do conhecimento
de V. Ex.•, cooperar na adoção de meios de agressividade para a ·politica de
comercialização externa do café, através de aquisições diversas, todas processadas
como contrapartida do lntercft.mblo comercial.
A República Socialista da Romên!a, através de seu Conselheiro Comercial no
Brasil, acabou de enviar a este Ministério proposta, Inclusa por cópia, para
fornecimento de vagões, recebendo, em troca, minério de ferro brasileiro.
Envolvendo a matéria também o aspecto económico, refletido no Incremento de
nossas relações comerclals com aquele pais, solicito a V. Ex.• a man!festaç~o
dessa Secretaria de Estado a respeito da transação em tela. Se julgada, por
V. Ex.•, de Interesse da nossa macroeconomia, a RFFSA procederá ao exame
detalhado do assunto, no tocante ao equipamento ferroviário oferecido."
3. Por sua vez, o Ministro Mário Andreazza recebeu do Ministro Delfim Netto o Aviso
AI-35/73-GB, n. 0 529, de 29 de novembro de 1973, nos seguintes termos:
"Permito-me enviar a Vossa Excelência cópia da carta que me foi entregue pelo
Senhor Moraru Ion, Embaixador da Romênla em Brasília.
A operação de que trata, anteriormente encaminhada a este Ministério, possivelmente estará em fase do ultimação na Rede Ferroviária Federal.
Conslder.:ndo o grande interesse do Goverr.o brasileiro pela colocação de minério
de ferro a longo prazo e o vasto programa de aparelhamento das ferrovias brasileiras, estou certo de que Vossa Excelência dará ao assunto sua melhor atenção."
4. Em face de todos esses entendimentos, em 12 de dezembro de 1973, o então Presidente da Rede Ferroviária Federal S.A., Antônio Andrade de Araújo, comunicava ao
Secretário-Geral do Ministério dos Transportes que o assunto estava "em fase final de
julgamento nesta Empresa".
5. Já em 11 de maio de 1973, em resposta ao mencionado Aviso n. 0 97, de 14 de setembro
de 1972, o Ministro Delfim Netto as~im coiceava o problema:
"Em resposta ao Aviso n.0 97, de 14 de setembro passado, pelo qual Vossa Excelência me consulta sobre operação proposta à Rede Ferroviária Federal S.A. pelo
governo da República Socialista da Romênia, apraz-me encaminhar-lhe o anexo
processo, no qual se contém a manifestação favorável de outra parte Interessada
na tranEação, a Companhia Vale do Rio Doce.
Assim sendo e considerando que, em principio, a operação favorece cs objetlvos
de comércio exterior do Pais, caberia à RFFSA examinar os aspectos técnicos
da proposta de venda da Romênla, para decisão sobre sua conveniência, após
o que seria analisada a adequação da transação aos Interesses da produção naclonai similar."
6. Em 7 de junho de 1973, o então Presidente da Rede Ferroviária solicitava do Ministro dos Transportes "autorização para encetar entendimentos d!retos cem o proponente
(Legação da Romênia) visando ao exame de aspectos técnicos e económicos da operaçoo,
Inclusive prazos de entrega, em função das especificações do material rodante que lhes
será() apresentadas".
7. Como ressalta o mesmo expediente, tratava-se do exame, apenas, da proposta relativa
ao fornecimento de vagões em troca de minério de ferro, objeto dos Avisos n.0 97 /SG/72,
do Ministro dos Transportes, e AI-23/73-GB, n.0 139, do Ml~lstro Delfim Netto,

8. Em 27 de março de 1974, concluidos os estudos por parte da Rede Ferroviária, o
então Presidente Antônio Andrade de Araújo dirigiu expediente ao Conselheiro Comercial da Romên!a, comunicando a decisão de adquirir os vagões.
9. No Expediente 220/PSF/74, de 16 de abril de 1974, do atual Plesldente da RFFSA,
encontra-se a justificativa para a encomenda dos vagões no exterior, destacando-se o
seguinte trecho:
"As encomendas no exterior colocadas em atenção às determinações ministeriais,
com vistas ao equllibrlo da balança comercial, compreendem o fornecimento de
3.000 vagões por Indústria lugoslava e 2.900 pela da Romênla, com cronograma

-466· de entrega de 2. 000 unidades em 1975 e 3. 900 em 1976, condicionado a eventuais
assinaturas e ·eficácia· de contrato para maio de 1974."
10. Explicando o problema das encomendas à Indústria nacional, diz, S. Ex.•:
. ~'Cientificados ficaram também c~ representantes da indústria nacional de que
nosso programa qüinqüenal prevê a necessidade total de 18.000 vagões, dos quais
comprometidos estão 5. 000 com a Indústria nacional, 5. 000 com a ·estrangeira
e pendentes 2.000 vagões da licitação acima mencionada, sendo certo ainda que,
a curto prazo, cogitamos de pr: gramar novas concorrências. para mais 5. 000
unidades."
U~ Examinado o a~unto pelo Procurador-Ger:tl da Fazenda Nacional, este, através do
Ofício n.' 338/SAC, de 5 de junho de 1974, informa que as cartas de 27 de março de 1974,
da Rede Ferroviária Federal, "não deixam qualquer dúvida sobre o completo comprome.timento daquela entidade com aqueles fornecedores".
12. Com relação aos expedientes da Sudnap Export Import, da Iugoslávia, que trata
da compra de vagões, em troca de café, o caminho seguido foi precisamente o mesmo,
com as mesmas providências, estudos e. conclusões.
13; Neste particular, através do Aviso n.0 444, de 23 de outubro de 1973, o Ministro
Delfim Netto assim se dirigiu ao Ministro Mário Andreazza:
"Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, cópia da nota do Senhor Embaixador
'
da Iugoslávia relativa a uma proposta de 24 de maio de 1973. da firma Nudnap
para venda de vagões à Rede Ferroviária Federal SA."
'14. · Estando os representantes 'daquele pais em negociações com o Instituto B:asileiro
do Café para novas compras do produto brasileiro, parece conveniente que a RFFSA,
caso efetivamente Interessada em novo contrato com os fornecedores iugoslavos, entre
em entendimento direto com o IBC sobre a eventual operação.
15. Pedimos, assim;" que seja atendida a prioridade já solicitada no Aviso 11. 0 100/SG,
de 10 de setembro último, considerando, repetimos, que as operações foram realizadas
com vistas à macroeccnom!a do Pais e para que tenham eficãcla os contratos já assinados.
Na oportunidade apresentamos a V. Ex.• protestos de estima e consideração. Dyrceu Araujo Nogueira, Ministro de Estado dos Transportes - Mário HenriQU!l Slmonsen, Ministro de Estado da Fazenda - Severo FagUlldes Gomes, Ministro de Estado da
Indústria e do Comércio.
O SR. PRESIDENTE (Adalberoo Sena) - O Sr. 1.0 -Secl"etário procederá à
leitura de projeto de Lei, enviado à Mesa pelo nobre Senador José Estev·e.s .
. É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Dispõe sobre.. o exercício da profissã~ de Artista, a organização das
empresas de diversões e· dá outras providências.
O Congr.esso Nacional decreta:
I - Dos. Artistas e Auxiliares de Empresas de Diversões
0
Art. 1. - Para os efuitos desta lei, são consid,erados artistas: o ator, locutor,
nanador, declamador,· cantor, coreógrafo, ba!lal'ino, músico ou qualquer outra
pessoa que interpr·ete ou execute .obra literária, artística ou científica.
Parágrafo único- São aux!liares de empresas da diversões: o diretor de cena,
ensaiador ou diretor-ensa!ador, cenógrafo, cenotécnlco, contra-regra, sonoplasta,
auxiliar em arte cênica, operador, câmera e todo aquele que, não figurando
na categoria dos artistas, exerça atividade ,profiss!ónal diretamerite ligada à elaboração, apresentação, complementação ou conservação d·e espetâculos de dlvar.
sões.
· · · ·.
Art. 2.0 - Os .artistas são obrigados a:
I - cumprir seus contratos ou ajustes com os empresários;
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II - tomar parte, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado,
nos espetáculos :pro.gramados, d·esde que até 48 horas antes da realização dos
mesmos não hajam feito protesto justificado perante o Serviço de Oensura de
Diversões Públicas, contra a sua inclusão no programa;
III - portar-se convenientemente em cena, ao microfone ou diante das câmeras;
IV - observar pontualmente as horas de trabalho indicadas nas "tabelas
de serviço", ·pelo emrpl'esário ou seu repr-esentante, respeitadas as disposições
legais.
.
Parágrafo único - Alplica-se aos auxiliares de empresas de diversões no que
couber, o disposto nos Incisos I, II e IV do pr·esente artigo.
D - Da Forma de Contratação
0
Art. 3. - Salvo disposição em contrário, os contratos de trabalho dos artistas e auxiliares de empresas de diversões serão JJegidas pela Consolidação das
Leis do Trabalho e pelo diSposto na presente lei.
·
Art. 4.o - AI; empresas que exploram espetáculos públicos de qualquer natureza, com fins lucrativos, são obrigadas a celebrar contratas com os artistas e
demais auxillartes necessários à r·eallzação dos espatáculos.
Art. 5.0 - AI; or,ganlzações estrangeiras que se encontrem no. País, realizando
espetáculos d·a qualquer natureza. ·estarão sujeitas aos mesmos devel'es e obrigações Impostos às empresas nacionais.
Parágrafo único - O contrato do artista ou técnico estrangeiro, quando firmado no País de origem do contratado, deverá s<er arqul·vado, por cópia no setor
competent.e da Delegacia Regional do Trabalho, d·evldamente traduzido para o
português por tradutor oficial.
·
0
Art. 6. -Dos contratos celebrados com artlst:as c auxiliares deverão constar:
a) o local em que ~erão cumpridos;
b) seu tempo de duração, que não poderá ser inferior a cento e vinte dias,
nem superior a dois anos;
c) a natureza do serviço atribuído ao contratado;
d) horário de .prestação do serviço e. dia da folga semanal;
e) a r·emuneração .a S·er paga e a forma de efetuar o pagamento;
f) a declara;ão de responsabilidade da ·empresa quanto às de.spesas de viagem do artista ou auxiliar, no caso de excursão;
g) o valor exato da majoração dos salários durante as excursões;
h) o ajust~ sobre o fornecimento do guarda-roupa, instrumentos ou qualquer
outro material a ser utilizado :pelo artista ou auxiliar no desempenho de suas
funções.
Parágrafo único - A falta de qualquer dessas cláusulas pode determinar a
nulidade do contrato, se não houver possibilidade de supri-la pelos subsídios do
diJJelto comum, usos locais, natureza do serviço e aptidões do contratado.
Art. 7.o - Na cláusula dos contratos de artistas referentes à natureza do
serviço, deverá constar, com a máxima clareza, a categoria do trabalho atribuído
ao artista., de maneira a ficar bem d-efinido o que o mesmo terá de Interpretar
nos espetáculos.
DI - Registro dos Contratos
Art. s.o - os contratos firmados com artistas ou auxiliares serão obri-gatoriamente r·e,glstrados na repartição competente do Ministério do Trabalho.
§ 1.o ...- o registro a que se ref·ere o presente artigo dlererá ser efetuado no
máximo até 5 (cinco) dias antas de iniciar-se a execução do contrato, sob pena
de nulidade deste.
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O registro dos contratos de menores •:le 18 anos obedecerá à.s res.tr!ções vigentes, ficando sujeitos, em qualquer at!v!dade artística, à juntada do
alvará de. autorização do Juiz de Menores.

IV -

Da Nota Contratual

Art. 9.0 - Na falta do contrato, por deficiência de t~mpo para elaborá-lo ou
outro motivo- justo, o empresário dev.erá -entregar ao artista ou auxiliar, antes
de !nic!ar-s·e o trabalho, uma nota por ele assinada, em duas vias, em q~e declare a natur-eza do ajuste, a espécie e o tempo dle S•el'IV!ço, a remuneraçao e_ a
forma de pagamento.
§ 1. 0 - Idêntico eX!ped!ente s-erá adotado n:a. contratacão de artistas ou auxil!ares em substituição aos titulares dos .eLencos ou dos quadros de empregados
da empresa ou, ainda, para pr-estação de serviços caracteristicamente eventuais.

2. 0 - A nota prevista neste artigo, contendo em ambas as vias, as assinaturas do emp11esár!o e do artista devidamente reconhecidas servirá de contrato
·
para todos os ef-eitos legais.
0
§ 3. A prestação de serviços ajustados em nota contratual não poderá
ultrapassar de sete dias, dev-endo a correspondente remuneração ser ;paga dentro dos cinco dias úteis subseqüentes.
·
§

V - Do Horário de TLI.'abalbo
Art. 10 - O horário de trabalho dos artistas ou auxiliares de diversões fica
subordinado às normas estabalecidas neste Capítulo. Parágrafo único- O disposto no present-e Capítulo não se aplica aos músicos, cujo horário dle trabalho está regido por legislação especial.
Art. 11 - Nenhum artista ou auxiliar de diversões é -obrigado a mais de oito
horas de trabalho por dia.
Parágrafo único - Constitui motivo essencial de nulidade do contrato entre
artistas ou auxiliares -e ·empresários, a cláusula que estipular tempo maior de
serviço do que o ·estabelecido no pres-ente artigo.
·
Art. 12 - O empresário dividirá as horas de trabalho que o artl.s~a ou auxiliar d1e diversões_ é obrigado a real!zar. em -ensaios e apres·entaçõe.s públicas, de
maneira a qu-e a soma dessas duas at!vldades não •exceda o tempo de sel'lvlço permitido, salvo o disposto no art. 14.
Art. 13 '- A distribuição das hor2.3 de trabalho será feita d-e véspera, na "tabela de serviço" e afixada •em lugar próprio, para conhecimento dos interessados.
Parágrafo único - Na tabela de serviço o empr.esárlo determinará a hora de
início e. a da terminação do ensaio e da apresentação públ!ca.
Art. 14 -'A prorrogação do horário d·e trabalho dos artistas e auxiliares de
diversões obedecerá ao disposto nos artigos 59 e seguintes da Consol!dal.)ão. das
Leis do Trabalho.
Art. 15 - A presença dos artistas e auxiliares será diariamente registrada,
de maneira a que se possa apurar, com facilidade, a hora de entrada e saída dos
mesmos no local d~ trabalho.
Art. 16 - O artista ou auxll!ar de diversões que, sem motivo justificado,
deixar d;e comparecer ao s-erviço à hora d-esignada na tabela, lnclusl~e para os
ensaios, será descontado em sua remuneração na proporção de um dia para
cada falta.
VI -

Da Remuneração

Art. 17 - A remuneração do trabalho dos profissionais de que trata 'esta
lei será fixada em escala salarial, com o respectivo salário mínimo relativo a
ca.da atlv!dade, profissão ou. função, mediante acordo coletivo entre as representaçõ-es das categorias profissionais e econômlcas.

r

I

-469Art. 18 - No pr.eenchimento de diferentes funções de um mesmo setor profissional por um só contratado, o salário devido será o correspondente à fun~ão
de maior remuneração exercida. ·
·
.
·
Parágrafo único ..,.. Quando o contratado exercer funções pertinentes a mais
de um setor profissional, a remuneração será a maior, .conforme fixado neste
artigo, acrescida de 40% da do outro setor.
·Art. ·19 - No caso das relações de emprego em empresas d·e radiodifusão, ficam mantidas as remunerações por função, ou por acúmulo de funções, pre·
vistas no Decreto-lei n.O 7 .984, de 21 de setembr<l de 1943. ·
'Parágrafo único- No caso d·e funções ·acumuladas, tomar-se-á como base a
função. de. maior remuneração, inclusive no caso de chefia.
.
Art. 20 ·- É vedado o trabalho gratuito de profissionais especializados, em
programas, e.sp.etáculos .e produções, a qualquer titulo.
. Art. 21 - No caso, de trabalho executado fora .da localidade em que residirem os profissionais, as modalidades de viagem, hospedagem e alimentação
.
deverão constar, especificamente, em cláusula do .contrato.
§ 1.0 - As despesas de viagem, hospedagem e alimentação serão da exclusiva responsabilidade da entidade contratante, não podendo .ser deduzidas
da remuneração ajustada.
·
§ 2.0 - Nos casos de trabalho realizado fora do território nacional, o artista ou técnico, além das condições previstas neste artigo, terá direito à ajuda
de custo compatível com a natureza de seu trabalho e com os padrões de vida
do país estrangeiro.
·
§ 3.0 - O valor mínimo das diárias será fixado em convenção ou acordo
coletivo ou em decisão normativa.
·
§ 4.0 Nos casos de produção ou cc-produção estrangeira realizada no
Brasil, não haverá discriminação de tratamento, relativamente a meios de transporte, hospedagem e alimentação, entre os artistas e técnicos nacionais e os
estrangeiros.
· Art. 22 - A remuneração básica dos artistas e auxiliares de diversões,. para
espetáculos gravados sob qualquer forma, corresponderá apenas a uma espécie
de divulgação, entre as seguintes:
. a) transmissão por estações de radiodifusão sonora;
b) transmissão por emissoras de televisão;
c) espetáculos ao vivo em teatro misto e circo;
d) exibição em salas cinematográficas comerciais;
e) venda ou aluguel de filmes ou de fitas magnéticas audiovisuais para uso
fora de salas de exibição comercial;
f) venda ou aluguel de discos oU: 'fitas magnéticas sonoras.
Parágrafo único - A divulgação da obra gravada, ·por outra das modalidades mencionadas neste artigo, implicará, obrigatoriamente, no pagament~ de
uma remuneração adicional estabelecida em termo aditivo ao contrato, registrado na forma do art. 8.0 desta lei.
Art. 23 - A r·emuneração básica prevista em contrato de trabalho dos artistas e técnicos, para a realização de programas produzidos espec1f1cadamente
para ra:i:odifusão, referir-se-â à primeira transmissão por uma única emissora,
uma remuneração adicional prevista em termo aditivo ou em contrato coletlvo
de trabalho.
Parágrafo único - Fica proibida a cessão de direitos autorais e conexos, às
empresas empregadoras ou a quaisquer outros componentes do mesmo ;srupo,
cadeira ou rede.
I

-.470VU - Dos Demais Direitos dos Artistas e Auxiliares de Diversões
Art. 24 - os nomes dos profiSsionais com participação direta na realização
do espetáculo serão Incluídos nos créditos dos programas de televisão e rádio
e dos filmes bem como nos programas Impressos de teatro, e, sempre que possível, no material de publicidade, de acordo com cláusulas de livre ajuste, que
constarão obrigatoriamente de todos os contratos de trabalho.
Art. 25 - Não sendo contratado especificamen:e para determinadas tarefas ou comportamento, nenhum profissional será obrigado a Interpretar ou
participar de cenas passíveis de pôr em risco .sua integridade física ou moral.
Art. 26 - O guarda-roupa, atual ou não, exigido para Interpretação do
papel é de responsabilidade do contratante, podendo o ator utilizar roupas de seu
é de responsabi11dade do contratante, podendo o ator. utilizar roupas de .seu
u.sO pessoal. Em caso algum poderá o fornecimento do guarda-roupa ser objeto
de cláusula obrigatória para o artista.
Art. 27 - O.S textos destinados à memorização devem ser entregues aos
atares com antecedência mínima de 72 horas.
Art. 28 - No caso de enfermidade ou outro motivo de força maior, que
1mposslb111te o profissional de prestar serviço por mais de 30 dias, a empresa
poderá substitui-lo, sem prejuízo das obrigações legais decorrentes do contrato,
ficando obrigada, quando for o caso, a fornecer ao profissional enfermo passagem de volta em acomodação condigna e transporte de bagagem para sua
residência habitual, ou, na falta desta para o local onde se encontrava quando
foi contratado.
Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo a enfermidade será comprovada por atestado fornecido por médico de in.stltulção de previdência, ou,
na falta deste, por dois médicos, sendo um da empresa e outro do artista ou
auxiliar. Quando necessário, o desempate será feito por médico oficial.
Art. 29 - Não serão obrigatoriamente prorrogados os prazos contratuais
por motivo de licença para tratamento de saúde.
· · Art. 30 - Em produções de origem nacional, só ,será ,Permitida a "dublagem" da. voz do ator, por terceiro, com a sua autoriza.çao expressa em documento separado do contrato.
.
Das Empresas
Art. 31 - Consideram~.se promotoras de espetáculos, sujeitas às normas
:!a presente lei, as empresas individuais, coletivas ou sociedades civis, com ou
sem finalidade lucrativa, que em caráter permanente, temporário ou eventual
e de forma preponderante ou não:
VIU -

I - promovam espetáculos artísticos, teatrais, líricos, musicais, circenses,
cinematográficos, radiofónicos, de televisão, em boates e demais casas· de diversões; ·
II - explorem a produção fonográfica;

m-

realizem ativldades congéneres.

Parágrafo único. Excluem-se da enumeração acima as realizações artísticas 1evadas a efeito po,r qualqt:•e•r organlzação. que, s,em fi.n,s lucrativos., se
constitua em promoção cultural entre pessoas ligadas às suas atividades sociais,
como apresentação de espetáculo amadorista.
Art. 32 - As empresas que se constituírem para a. realização de espetáculos
públicos, com fim lucrativo, qualquer que seja o gênero de diversões permitidas
e a forma de organização, ficarão sujeitas às disposições do Código Comercial
e leis complementares.
Parágrafo único - A autoridade policial não concederá licença para a
realização de espetáculos públicos sem que o responsável apresente prova de
estar organizado comercialmente, de acordo com as exigências desta lei.
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: · Art. 33 -.As empresas que se constituírem para os fins do art. 31 obedecerão, ainda, subsidiariamente, às normas do Direito Civil, conforme. sejam sucie-·,
dades anônimas, por cotas de responsab111dade limitada, em comandita, nome
CÇ~letivo, c~pital e indústria ou em conta de participação. .
··
. . .Art. 34 - As empresas estl'angelras, para que possam funcionar no. Brasil,
deverão previamente. registrar, perante o oficial competente ·do local onde . de•.
rem inicio à sua atividade, o ato ou contrato de sua constituição, regularmente
t.ráduzido para o português.
Art. 35 - As empresas sem sede ou companhias em excursão, poderão ser
demandadas, à escolha do autor, no local da infração ou naquele onde foram
organizadas.
·
·
. Art. 36 - Se uma empresa transferir seus direitos a outra, ou fundir-se~
com esta, assumirá a segunda os comprom.is.Sos contraídos pela primeira; para·
com os autores, artistas ·e aux111ares.
·
··
· Art. 37 - Salvo estipulagão expressa no contrato, cor~erão por conta da
empresa as despesas de viagem dos artistas e auxiliares nao só para cum,rimento do contrato, como para o regre.sso às localidades de origem, após a extinção das obrigações decorrentes do mesmo.
·
Art. 38 - OS artistas e auxiliares têm penhor legal sobre o material técnico
da empresa:
a) pela importância dos seus salários e demaiS vantagens;
b) pelas despesas de transporte no caio do art. 28 d.esta lei, ou quando a
empre.Sa em excursão interromper ou cessar seus espetáculos sem repô-los no
local de onde partiram.
Parágrafo único - Serão considerados de força maior, para suspen.são de
atividades, sem direito a salário, os casos de guerra, revolução, epidemia1 incêndio ou fechamento da empresa por ordem do poder público. Em quaLquer.
outro caso de suspensão de atividades, os artistas e auxiliare.s farão jus a seus
·
salários por inteiro.
Art.. 39 - Em caso de substi,uição imediata de um artista; o empresário
terá liberdade de distribuição, não podendo todavia exceder de cinco dias a
substituição, quando e·sta. for atribuída a artista estranho ao gênero de espetáculo de que tiver de participar como substituto eventual, salvo acordo em contrário.
Art. 40 '- As empresas são responsáveis pelos acidentes de que forem vitimas os artistas e auxiliares de diver.~ões na execução de seus contratos ou
ajustes.
IX - Dos Direitos de Autor e sua Defesa
Art. ·41 - Os artistas não poderão fazer alterações, supressões ou acréscimos ao trabalho do autor, sem autorização por escrito deste ou do sub-rogado
em seus direitos, devidamente aprovada pelo Serviço de Censura de Diversões
·
.
Públicas.
0
§ 1. - Verificada a infração, o a'utor manifestará por escrito ao artista e
ao empresário sua desaprovação ao acréscimo, supressão ou alteração feita.
§ 2.0 - A entrega da nota de desaprovação deverá ser feita pelo autor, por
intermédio da autoridade responsável pela censura do espetáculo.
.
0
§ 3. - No caso de reincidência, o autor poderá cassar a autorização 'iada
para a ut111zação de sua obra.
§ 4. 0 - Quando a infração for verificada pela autoridade fiScalizadora, o
artista e o empresário serão advertidos pela autoridade competente.
X - Disposições Gerais
Art•. 42 - Para que o artista de uma empresa possa tomar parte em espetáculo avulso, ato variado, entrevista ou qualquer outra atividade em que seu
nome seja usado como atração, organizados por pessoa ou empresa estranha, é
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o próprio artista autorize, também por escrito, a inclusão do seu nome no respectivo programa.
Art. 43 - Cumpridas as exigências do art~go anterior, o artiSta é obrigado e
tomar parte no espetáculo, nos termos do item II do ·art. 2.0 , salvo motivo de
força maior, devidamente comprovado perante a autoridade competente.
Art. 44 - Para dirimir os litígios entre artistas, autores, empresários e auxiliares de diversões, seja ant.es da lide ou na pendência desta, poderão as partes
recorrer ao juiro arbitral instituído no Código Civil.
Parágrafo úluco - O terceiro árbitro deverá ser um magistrado e os outros,
pessoas de confiança das partes, respeitadas as condições de capacidade exigidas
por lei.
Art. 45 - Não se aplica à prorrogação ou renovação dos contratos de trabalho dos artiStas e auxlllares de diversões, o diSposto nos arts. 451 e 452 da
Consolldação das Leis do Trabalho.
Art. 46 - O Poder Executivo baixará o regulamento da presente lei, no
máximo até noventa dias após a sua publicação.
Art. 47 - Esta lei entrará em vigor na data da publicação de seu regulamento, expressamente revogados o Decreto n.0 5.492, de 16 de janeiro 1de 1928
e seu Regulamento, ·baixado pelo Decreto n.o 18.527, cl.e 10 de dezembro de
1928, a Lei n.0 101, de 17 de dezembro de 1947, o item. I do art. 94 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.o 20.493, de 24 de janeiro de 1946 e demais
jisposições em c·ontrário.
Justificação
Segundo Fernando Antonio Pizarro Barata Sih·a, ilustre Professor de DIreito do Trabalho da Pontifícia Univer.sid.ade católica do Rlo Grande do Sul:
"Não se pode dissociar a história da clv!lização de sua história artistlce..
Atividade, nos primórdios dos povos - e como acontece, presentemente,
nas tribus incultas - a representação arlistica é do domínio religioso
e público, integrante e imanente da vida coletiva. Considerada "arte"
como expressão do Belo, na Grécia e Roma, privativa dos nobres e
antecedendo aos jogos atléticos, com predominância da inteligência sobre o físico, aparecem as primeiras companhias - ou empresários - e
escolas, sempre regidas e protegidas pel~ Poder P.úbllco." (LTr., Vol. 37,
1973, pág. 40.)
Mais adiante, ao referir-se à posição do artista perante a soclede.de, fornece
o renomado mestre as seguintes e valiosas iniormações:
"O artista, contudo, não possuía um estatuto próprio, ou um edito do
pretor que o protegesse, valendo-se pura e exclusivamente da sua melhor ou menor força Interpretativa. O empresário, porém, podia contratar a representação do grupo, sob •a égide da locação de serviços.
iNa Idade .Média, volta a arte - represent.ativa - para o domínio religloso e d·os salões da nobreza, com os "miStérios", as pantomimas, o
teatro e as danças. Os grupos ambulantes, geralmente circenses, não
tinham, também, nenhuma garantia, a não ser a boa vontade dos
senhores da terra onde se exibiam. O.s bardos e menestréls eram respeitados, apenas e também, pelo seu exclusivo valor pessoal.
Na Renascença, formam-se os primeiros conjuntos teatrais Independentes, mas, ainda, sob a Influência da corporação, não sendo a atividade
em si reconhecida pelo Estado. Na :rnglaterra, mesmo Shakespeare era
representado clandestinamente, como Moliére, na França. Pouco antes
da Revolução Francesa e posteriormente a ela, o Estado ln\'adiu o
campo da representação artística, pela determinação da censura e
proteção, em alguns casos, do próprio artista. E, até os tempos atuais,
perdura, ainda, o mesmo sistema, ou seja, o de que o artiSta exerce
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sua atividade sob a regulamentação de um contrato de prestação de
serviços, com maiores ou menores garantias, segundo o ordenamento
jurídico vigente.
Inegável, contudo, como afirmam os doutrinadores, que na atualldade
é impossível negar ao trabalho artístico a característica da subordinação jurídica, que se apresenta até mais intensa nouLras relações de
trabalho. Com Cabanel!as, ainda, o fato decorre não somente das ne. cessidades técnicas da atuação dos artistas mas, também, d·e outros
elementos d·o próprio c·ontrato, como a obligator!edade de c·omparecimento à hora certa a ens·aios, o modo de trajar, a obrigação d.e viagens,
a adapl.ação às exigências do público, ·enfim, de um conjunto de situações
próprias da profissão, que fazem do artista, um dependente não só do
empresário, mas de fatos sociais. que em determinados momentos o levam
ao êxito mas, de outra part.l, podem tê-lo como superado e, conseqüentemente, sem merca:do d.e trabalho. E é exatamente por isso, pela necessidade da renovação constante dos espetáculos, por exigência do
público; pela prorrogação da exibição diante do êxito alcançado; pelas
preferências momentâneas da platéia que o artista geralmente encontra-se inseguro quanto a s·eu futuro profissional, merecendo, conseqüentemente, um tratamento específico." (Op. cot. loc. cit.),
terminando por afirmar que:
"Em todo o mundo moderno, presentemenLe, há uma preocupação no
sentido de regulamentar o trabalho artístico não só visand.o a proteção
dos espetáculos em si, como meios de difusão cultural mas, também,
o resguardo dos artistas locais, no campo competitivo. Acontece que
os meios d·e comunicação mais rápido, rádio e televisão, os transportes
supersônicos, a.3 transmissões via satélite, e o próprio cinema, sobre
serem fontes incalculáveis de r.enda para os Estados e seus ampresárlos,
integraram-se tão intimamente na vida familiar •e pessoal dos povos
que, dificilmente, poder-se-á aquilatar sua profundidade.
As leis de nacional!zaçã·o e os altos salários vencidos pelos artistas cinematográficos deslocam Imensos cabedais de pessoal e material técnico
para as mais estranhas paragens. E todos os países se preocupam com
a indústria do cinema, t.ratand·o d·e regular e assegurar aos nacionais
direitos vedados a al!enígenas." (Op. clt., pág. 43.)
A legislação brasileira, sobre o trabalho dos artistas voltou-se, preferentemente, para o exercício da censura de representações, buscando a relação
artista-empresário como simples locação de serviços. E, o que é pior, expedida
em 1928 (Decreto n. 0 5.492, de 16 d·3 julho de 1928 e seu Regulamento apro;·ado
pelo. Decreto n.o 18.527, de 10 de dezembro do mesmo ano), a mencionada ordenação está desenganadamente obsoleta.
l!: verdade que, através de disposições complementares (Leis n. 0 101, de 17
de dezembro de 1947, n.o 3.857, de 22 de dezembro de 1960, n.o 4.641, de 27 de.
maio de 1965, n. 0 4. 944, de 6 de abril de 1966; Decreto-lei n.o 7. 967, de 15 de
.setembro de 1945; Decreto n. 0 61.123, de 1.0 de agosto de 1967; Portarias MTPS
n. 0 398, de 1:1 de setembro de 1968 e n. 0 3. 035, de 2 de fevereiro de 1971), procurou-se atualizar a citada legislação, corrigindo-lhes as falhas e acrescentando-lhe normas imprescindíveis à disciplinação d.e novas atividades art.!stlcas
recentemente surgidas.
Não obstante, o sentido do texto principal permaneceu praticamente intocado,
gerando uma série de reclamações e apelos dos interessados, sempre desejosos
de obter a completa e definitiva regulamentação de sua importantíssima ativldade.
O projeto ora apres·entado procura reunir e atual!zar as cl.isposições em
vigor, acrescentando normas ainc·a não editadas, mas indispensáveis ao perfeito ordenamento do exercício da profissão de artista.
Cuidando, logo de início, dos destinatários da futura lei, estabelece a proposição o conceito de artista e concomitantemente o de auxiliar de empresas. de
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focos (art.. 2. 0 ).
Nos Capítulos II a IV, são disciplinadas: a contratação (forma, cláusulas
obrigatórias, etc.); o registro dos ajr:.stes (prazo e condições especiais para o
registro dos contratos de menores); e a expedição, etc. da "Nota Contratual"
(arts. 3.0 a 9. 0 ).
Horário de trabalho; duração d.a jornada; distribuição das horas de trabalho através da "l.abela de serviços"; prorrogações admitidas; controle de
freqüência e desconto ssalariais por faltas, const:tuem a matéria do Capítulo V
(arts. 10 a 16) .
O Capítulo V'I trata da remuneração dos artistas e auxiliares de diversões,
prevendo: a maneira de fixá-la; a cobertura financeira nos casos de acumulação de funções; trabalho eX'ecutado fora d.o local de residência do profissional;
:a hipóts!:e cie produção ou co-produç~o· e.stl·angeitla · realizaJãa no Brasil; a
proibição do traJbalho gratuito; ressalvando a situação dos radialistas, cuja
remuneração continuará a ser regida p•elo Decreto-l~i n. 0 7. 984, de 21 de setembro de 1943; garantindo ganhos extraordinários na hipótese da reprodução de
programas gravados e, afinal, vedando a cessã·o de dir·eitos autorais, ao artista
ou auxiliar, às empresas empregadoras (arts. 17 a 23).
A obrigatoriedade de inclusão do nome do profissional nos "créditos" dos
programas, filmes e material d.e publicidade e a ressalya quanto à participação
:lo artista em cenas qu-e poss•am por e:n risc·o sua int.egridlde física ou moral
estão Inseridas nos arts. 24 e 25.
Os demais dispositivos do Capítulo VII cuidam: da responsabilidade pelo
guarda-roupa; do prazo de entrega d·cs textos destinados à memorização; da
substituição d.o artisba, na hipótese de enfermidade que o afaste do serviço per
mais de 30 dias e da dispen.>a de prorrogação contratual por motivo de licença
para tratamento de saúdle; e, por fim, da necessi:dada de autorizaçã.o do ator
para dublagem de sua voz, nas produções de origem nacional Carts. 26 a 30).

A seguir, estabelece a proposiçii·o o conceito de empresa promotora de espetaculos, atualizan:::o definições anteriores e fazendo incluir na relação das
mencionadas ·empresas, as dedicadas à promoção de espetáculos radiofônicos ou
de televisão ou à exploração do ramo fonográfico. Ainda no mesmo capítulo,
sujeita-se as empresas de diversões, com fins lucrativos, à disciplina do CócUgo
Comercial; trata-se das exigências para o funcionamento das empresas estrangeiras no território brasileiro; admite-se a opçã·o enl.re o local da infração e o
de organização da firma, para ef~ito de demanda judicial contra a mes.ma; reafirma-se a garantia da sucessão traballllsta, constante do art. 448 da Consolidação
d.as Leis do Trabalho; define-se a responsabilldade do empregador quanto às
despesas d-e viagem d·os artistas e auxiliares, as.sim como no tocante aos aci-·
dente.s por estes sofridos em serviço; e assegura-se penhor lego.l sobre o material
técnico da empresa, ressalvados os casos de força maior ou f.echamento da firma
por ordem do Poder Público (arts. 31 a 40).
Os direitos do autor e as medidas necessárias à sua defesa estão prev!stas
no art. 41 da propositura.
Por último, foram inclu!das como "disposições gerais", as normas r~latlvas:
à utilização de artistas de uma empr~sa em espetáculos avulsos, etc., •em que
seu nome seja usado como atração e ao modo de dirimir os litígios entre a11tlstas,
autores, emprasárlos e auxiliares. Ainda no mesmo capítulo pr•evê-se a não aplicação dos arts. 451 e 452 da OLT às prorrogações e l'enovações dos contratos de
trabalho de artistas e auxiliares; cuida-se da expedição do Regulamento da
nova lei; ~ fixa-se a data de vigência desta, quando, então. os textos expressamente declarados c todos os demais dispositivos em contrário ficarão revogados
Carts. 42 a 47).
Vale ressaltar, afinal, que, aceitando as p·onderações dos artistas brasileiros,
deixamos de incluir no proj~to a exigência do famigerado "atestado liberatório",
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Puech, hoje Min!.stro do Tribunal Superior do Trabalho:
"Em qualquer circunstância, tenham razão os empregados para rescindir os seus contratos de trabalho ou tenha razão a empresa, veio o
atestado liberatório, tal como esta instituído, as.segurar problema.> de
suma gravidade, todos, e que excedem da órbita da relação de trabalho
para se projetar no inter~~se S·OC!al do re.;peito à dignldaC.= h~mana.
E, se atentarmos para o tipo social do trabalhador, punido pelo novo
dispositivo da Consolidação, agravam-se ainda mais os problemas apresentados porque deparamos, entre os artistas, em sua grande maioria,
moços e moças numa Idade em que o desamprego forçado, a ociosidade
obrigatória, tenderão a arrastar facilmente pr,ra o vicio e a vadiagem.
Com a moral menos res!.stente ante a lida dos bastidores, ante as tentações habituais do sucesso ou antas as agruras do fracas.so, estes moços e
moças, com rar.ssimas ·sxceçõ·es não poderãJ res!.stir frente aos maus
caminhos que se lhe de.parem ou a fal:ar a garantia de sua subsistência.
Finalmente, se o regime do atestado lib~ratório não apresentasse todos
os problemas definidos acima, ainda seria cond·enável, ant-e a prática que
favorece, da rcspe·ct!va negociação pelo empregador. Esta n~goclação,
tão oficializada e pac!ficamente institu:da para os jogadores de futebol
(na conhecidísslma compra e venda de "pas.ses", em que os clubas auferem gordos lucros), passará, pouco a pouco, àquela mesma oficialização,
quando o crescimento do melo teatral e congénere no Brasil comportálas em escala semelhanta. Recusando-se ao atestado liberatório o empregador nego·c!ará o empregado como mercadoria, e depois de "compensado" pelas quantias que lhe pagar a empresa interessada, liberará
o empregado, remetendo-o ao empregador que melhOr pr·oposta lhe oferecer".
("Os Artistas de Teatro e Congéneres em Face da Legislação do Trabalho
no Brasil" - Revista do Trabalho - 1944, págs. 684/87).
Confiamos na aprovação da propositura, que, cuidando da pessoa d·os exercentes das atividades artísticas, até ag·cra relegados a um plano secundário, p3los
legisladores preocupados com os aspecto; públicos das repres-entações e sua passivei influência nos costumes do povo, faz justiça a esses abnegados divulgadores
da cultura brasilalra.
Sala das Sessões, 27 de set·embro de 1974. - José Esteves.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) enviado às comissões competentes.
Está terminada a Hora do Expedlenta.
Passa-se à

O projeto lido será publicado e

ORDEM DO DIA
Os três !tens da Ordem do Dia se constituem de matéria em fase de votação:
Votação, em turno únic·o, do Proje·to de La! da Câmara n. 0 111, de 1974
0
<n. 2.043-B/74 na Casa de origem), de !nlc!atlva do Senhor Presid-ente
da República, que autoriza o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF - a alienar !móve~s que m~nciona, tendo
PARIECER FAVOR.t\VEL, sob n. 0 426, de 1974, da Com!.ssão:
- de Finanças.
Votação, em turno único, do Projeto d~ Decr·eto Legislativo n. 0 18,
de 1974 (n.o 156-B, de 1974, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da tradução do Protocolo de Prorrogação da Convengiio sobre o
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d~ 1974, tendo
PARECERES FAVORAVETS, S<lb n. 0 • 439 e 440, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores e
- de Agricultura.
Votação, am turno único, do Prcjeto ,:e Decreto Legislativ·o n. 0 20,
de 1974 (n. 0 155-B, de 1974, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da tradução do Acordo Int~rnac!onal do Açúcar, de 1973, aprovado por ocasião da Sessão Plenária, de 13 de outubro de 1973, da Conferência das Nações Unidas sobre Açúcar, de 1973, tendo ·
PARECERES FAVORáVEIS, sob n.0 • 460, 461, 462, de 1974, das Comissões:
-

de Relações Exteriores;

- de Economia e·
- de Agricultura.
rEstão prasentes 3·3 Sr.s. Senadores. Não há quorum para deliberação da matéria constante da Ordem do D:a, cuja votação fica adiada para a próxima Sessão.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho. (Pausa.)
S. Exa. não está presente.
Concedo a palavra ao nobre· SenaC:or Osires Teixeira.
O SR. OSIRES TEIXEIRA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a síntese dos
objetivos nacionais, configurada no binómio Segurança ·e Desenvolvimento, poderia, para um monista, ser significa:la numa só idéia-força: integração. Qualquer
um de nós, defrontando os problemas nacionais, na sua inte-ireza ou por um dos
seus aspectos prismáticos, chagará à conclusão de que qualquer uma das cinco
grandes regiões brasileiras dispõe c!·e recurs·os ou potencialidades económicas
capazes de sus;tentar, plenamente. se usada a mode:·na tecno1ogia ao alcanca do
nosso Pais, o ecúmeno bra.s!:oeiro, hoje calculado am cerca de cem milhões de
habitantes.
Talvez a fase conjuntural que atravessamos, com a crise mundial do petróleo, que paira, como uma espada de Dâmocles, até sobre as economias mais
desenvolvidas do mundo, como o Japão e a Alamanha. atingindo todos os países
em vias de desenvolvimento e, mais fortemente, os subdesenvolvidos, nos leve a
reflexões mais modestas, a uma auto-consciência de Umitaçõ.;s, capaz de diminuir
o no.ss·o otimismo.
Necessário, pois, que, ao mesmo t·empo em que lutamos para a superação
desse óbice à ampliação do Podar Nacional - a carência e·nergética - enfrentar
outros problemas, intimamente ligados ao desenvolvimento integrado do País,
trat·ando, simultaneamente, da economia nacional como um todo e do equacionamento dus problemas d·e cada região.
Sob ·esse aspecto, e como preliminar do tema que pretendemos enf.ocar
- a exploração integrada da bacia Araguaia-Tocantins - queremos nos referir ao recente decreto, do Presidente G·els·el, çriando o programa de pólos
agropecuários e agrominerais da Amazônia - POLAMAZONIA, com a finalidade de promover o aproveitamento integrado das potencialida.das agropecuárias,
agroindustriais, florestais e minerais, em áreas prioritárias da Amazônia Legal.
Dentr·e e.ssas áreas, insere-se o Norte de Goiás, diretamente interessados
nos pólos e projetes ref·er·entes à l:acia Xingu-Araguaia, ao aproveitamento do
minério da Serra dos Carajás e ao desenvolvimento integrado do Vale do
Tocantins, com o fortalecimento dos núcleos de Araguaína e Miracema do Norte.
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do ímpeto da última glaciação, quando o fog·o ·era o seu Deu.s, como animal
hidrófilo por excelência: as grandes clv11!zações desenvolvem-se na,s mesopotâmias. O represamento do lago Mo·eris e do Nilo respond·e por dois mil anos
de cultura egípcia, o Iang-Tsé-Klang reflete cinco mllênlos da vida humana
na China, o Danúbio, o Pó, ·O Sena, o Volga, até o modesto Tejo, aberto sobre
o Atlântico, condicionam, nos dois últimos mllênlos, o surgimento de burgos,
cidades e lmpélios, com o homem d·ependente das potencialidades hídricas
do seu t·erritório.
. Porisso os modernos p'anos de desenvolvimento regional, nas nações que
têm enfrentado problema.s de Integração econõmlca causados pelos desequilíbrios regionais, procuram, nos planos Integrados que elaboram, as grandes bacias
hidrográficas. Assim, logo depois do. último conflito internacional, quando o
Governo dos Estados Unidos observou a existência, nas pradarias centrais, de
alguns bolsõe.s de subdes·envolvlmento, e, em conseqüência, apelou para os seus
pianejadores, vlu, na solução apresentada - o plano de aproveitamento do
Vale do Tenesse - que a água aparecia como o grande ag·ente catalítico
do processo de ·enriqueclm·ento. Ora, o vale era cortado por um grande afluente,
o rio Ten.essee, capaz de produzir energia e'ét::-ica e, pela Irrigação, recuperar
a pradaria norte-americana. semelhante ao nosro cerrado, à zona semi-árida, ao
Nordeste e até às estepes russas, naturalmentt) descontadas as dif·erenças cl!má'tlcas, conforme seu posicionamento entre o Equador ·e as geleiras septentr!onais.
Experiência semelhante, Sr. Presidente, tivemos nóS, ao tentarmos a recuperação do São Francisco, cujos mananciais se vêm, secularmente, esgotando, pela
pecuária predatória d·e quatro séculos, a ponto de o sertanejo clamar: "O velho
Chico está morrendo".
São e,ssas experiências. no mundo e no Bra.sil, que nos indicam, no aproveitamento int.egrado das nossas grandes t·aclas hidrográficas, o caminho para
6 desenvolvimento de vastas áreas, até hoje esquecidas, como por exemplo o
Norte da Goiás, essa prodlg:osa mesopotâmia, banhada pelo Araguala e pelo
Tocantins, com recursos de toda ord.em na flora terrestre e na fauna aquática,
no solo e no subsolo, desperdiçados s·obretudo porque os resíduos da mata
litorânea e as manchas de terra roxa no sul do País permitiam a sobrev1vênc!a
do homem brasi'eiro sem maiores e.sf·orços.
A Exploração Integrada do Araguaia-Tocantins

As nova;, condições das economias brasileira e internacional exigem que o
crescimento .econômico não se opere dentro da mesma estrutura com que vinha
sendo executado. Dentro dessa linha-mestra, tendo em vista que a nova conjuntura Internacional impõe aos planos de .expansão da economia brasileira menor
dependência das importações, a cri:J.ção ,ela POLAMAZONIA visa a intensificar,
dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento, a produção dos bens que mais
oneram essas nossas importações.
Queremos, pois, neste pronunciamento, ressaltar o extraordinário alcance
do decreto assinado 4.a-felra última, pelo eminente Presidente Geisel. Com
efeito, o Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia movimentará, no período 1975/79, investimentos estimados em quatro b!lhões de
cruzeiros, distribuídos por 15 projetas de desenvolvimento agropecuário e de
mineração. O PIN, PROTERRA e Fundo de Desenvolvimento de Programas
Integrados (FDPI) carrearão recur.>os para a POLAMAZONIA, nos primeiros
dois anos, no valor de dois bl'hões e meio de cruzeiros.
Senhor Presidente, Senhores senadores,
Queremos, neste pronunciamento, sem olvidar a ação polivalente do Programa dos Pólos da Amazônia, sallentar, pela Importância já destacada no
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Desenvolvimento Económico.
A utilização da Imensa rede hldroviária brasileira - que só na Amazônia
possui quase vinte mil quilómetros -, como forma de transporte visando a
integração e o escoamento da produção, colocará o Brasil em destaque no
mundo do transporte aquavlárlo.
No programa POLAMAZONIA é destacada a região Araguaia-Tocantins
por constituir-se em área de influência da rodovia Tran~amazônica e da BelémBrasília. o potencia' hldrelétrlco do rio Tocantins, tendo em vista os seus
recur.::os hidráulicos, constitui peça importante do Programa, r:ois o seu aprov·eitamente viabllizará os empreendimentos de integração da economia urbanorural, através do fortalecimento e da criação de pólos agroindustriais.
o Programa POLAMAZONIA nas ár·eas "Xingu-Araguaia" e "Carajás" terá
recursos destinados es.senclalmente à melhoria e à complementação da rede
viária de interligação das zonas produtoras com o pólo agrolndustrial, sob a
Influência das rodovias BR-242 - estrada transversal, que partindo de São
Roque, na Bahia, se dirige a Porto Artur, no Mato Grosso, passando por Paraná
e São Félix do Araguala, em Goiás BR-1·58 - rodovia longitudinal com a extensão de 4.670 quilómetros que faz o percurso Altamlra-Santana do Livramento,
passando por Arag~rças e Jataí, no sudoeste do meu Estado. e ainda a BR-080,
rodovia rad!:al que faz a 1!gação Brasília,......Manaus.
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex." um aparte?
O SR. OSntES TEIXEIRA - Com multa honra, nobre Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Ca.valcante - Quero associar-me aos aplausos que V. Ex.", nesta
oportunidade, dá ao Governo Ernesto Gels·el pela criação dos pólos de desenvolvimento em algumas regiões do Pais, localizados na Amazônia. Esta medida
do Governo é uma demonstração prática de que o Pr.esldente Ernesto Geisel
está, decididamente, disposto a modificar, a lutar pelo melhor nivelamento
da riqueza nacional, até agora sob desnivelamento tão flagrante que dispensaria,
apresentemos exemplos. Mas, não me furto ao desejo de aproveitar esta oportunidade e reportar-me à separata que Conjuntura Econômica vem de pub1dcllir,
onde enumera as quinhentas maiores empresas nacionais, das quais 58% se
localizam no Estado de São Paulo, 24% na Guanabara e, em terceiro lugar,
vem Minas Gerais com apenas 3,6%. Naturalmente que Estados como o meu e
muitos cutros do Nordeste, Inclusive Bah!a, nem têm menção como sedes de
nenhuma das quinhentas maiores empresas nacionais. Este o exemplo mais
eloqüente da disparidade da riqueza regional. Por Isso, vejo, nesta medida
do Governo, uma esperança de que, num futuro nã.o multo remoto, possamos
ter um quadro bem mais homogêneo do que o a.presentado agora por Conjuntura
Econômica. Muito grato a V. Exa. pela oportunidade deste registro.
O SR. OSntElS TEIXEntA - Nobre Senador Luiz Cavalcante, o aparte de
V. Ex." que, inquestionavelmente, vem enriquecer o meu pronunclamentc e a
ele dar colorido reflet·e, numa síntese magistral, tudo aquilo que est·amos pretendendo transmitir com o nosso pronunciamento nesta tard·e. Na verdade, a
extra.ord'lnária. validade do Programa POLAMAZONIA está, exatamente, nessa
busca de nivelamento, n·esse esforço gigantesco que o Governo está fazendo
no sentido de encontrar nas imensas potencialidades da Amazônia, nas extraordinárias riquezas do seu subilolo, da sua f'ora e da sua fauna, aquilo que possa
S•er transformado em riqueza da sua gente, riqueza do Bra.sil, para que possamos amanhã, todos nós brasileiros, paulistas, mineiros e homens do CentroSul, compulsar separatas da Cc·njuntura Econômica. e verificar que dentre as
:iOO empresas bra.s!lelras elas se colocam de forma, tanto quanto possivel, homogénea, ao longo de todo este imenso País. A isso é que se chama integração,
exatr 1:1ente a existência de riqueza igual em toda as áreas. Faço votos para
que, HJturamente, possamos encontrar não o que hoje se vê, a concentração
Imensa de riqueza no Centro-Sul; algumas empresas situadas em outros Estados,
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que não ess·e citado por V. Ex.a, são neces.sariamente empre::a.s estatais, todas
elas subv·enclonadas e subsidiadas pelo Poder Central, pela República.
Obrigado a V. Ex.a, nobre Senador Luiz Cavalcante.
Sr. Presidente, Srs. Senadol'es. levantamentos topo-hldrogrâflcos, perf!l de
lâminas dâgua, e do canal navegável ·estão sendo realizados pelo Departamento
Nr..clonal de ·Portos e v.~as Ne:vegáveis para tornar o caudaloso Rio Araguaia
navegável o ano todo, por barcos de g.rande porte. Com a regularização do leito
do canal do Baixo-Tocantins, será passive· naY'egar desde Aruanã, em Goiâs,
até Belém, permitindo à região Oentro-Oeste ganhar ume: s·alda fluvial para o
Atlântico.
O acoplamente> d'as hldrovias no POILA•MiA·ZONIA se torna Indispensável
como fator de importância d•o planejamento glo,bal d·O> prcjetos d·e finalidades
múltiplas e a ne·cessidade de integração dos prob~emas de e:gropecuária e mineração aos de aproveitamento dos r!·os para transporte econômlco e geração
de energia hidráulica.
Não é redundância, nesta oportunidade, lembrar que a Ama-zônia, com mais
de cinco milhões de quilômetros quadrados, é o maior complexo geoeconômlco
do mundo, abrangendo Acre, Amazona.s Pará, Maranhão, Goiás Mato Grosso,
Amapá, Rondônia e Roraima.
'
Pe· 8:S conclusões do recente COngresso Internacional de Demografia., realizado em Bucareste, solb os auspícios da Oi•lU, chega a fazer inveja ao mundo
todo, ser o Brasil o único país que tem a oportunidade rara. de incorporar à
sua vida social e econômlca a territórios tão extensos e tão in tocados pela mão
humana.
Há. Sr. Presidente, na Amazônia, lugar pa.ra todas as ativldades. e os planejamentos que lhe dlzem respeito, agora, com e: eclosão do POLAMAZONli:A, Inteligentemente se apóiam em sua natureza..
. Os Pólo.: Agrolndu:strlal, Agrope·cuár!o e Agr·omineral dependem da força
hidrelétrica .e do transpc·rte rodoviário, f·e~rov!árlo e aqmwlârlo. Collú'lamos,
pois, em que a moderna técnica de planejamento se desà·:>bre na grande lição
que o homem recebe da natureza, de sua tecltura mesológica e ecológica -,
pecullarí~sima na Amazônia e única no mundo.
Como síntese de:tas palavras, S:. Pre.lldente..quero, sem pie:guices, mas
quem s!llbe imPulsionad-o por um ca·or lírico. enaltecer c rio como pujança; o
rio como fator de desenv,olvimsnto; o rio com sua fauna. e flora; o rio cuja lmportânci'a empre;;;tou as d'enominaçõe,s aca pólos de desenvolvimento; os rios,
em cu,i8:S badas, no mundo inteiro, e, agora, no Brasil, se faz uma Integração
civllizatória ·em toda a sua Inteireza.
~. no que l•oca a Goló..s - de dl!nensã·O continental - não poderia deixar
de f·risar a sua inlgualável po~ição de centro geog.râfico do grande divisor de
águas que fluem para o sistema Pa·raná e Araguaia-Tocantlns.
Temos cert·eza de que, em Goiá.s, o Governador escolhido pelo Presidente
Ernesto Gelse! e que detém a confiança de tod·os os golanos, sabe-rã organizar
sua equipe de mold'e .que complemente. em no.sso ·espaço geo·físico e no campo
do desenv'Olvimento ec·onômlco, o e.;:queleto infra-estrutura! que aca•ba: de ser
montado pe·o Presidente Gelsel. e a se.r dinamizado no próximo quadrlênlc.
Oremo.s que em noss-o Estado, possuímos know-how necessário à efetlvação do
grande empreendimento que transfo.rmarâ Goiás, como envolvente vizinho de
Brasília, nlll platruforma de onde se lançarão novos e grand·es projetas para a
efetlva integração da Amazônia.
Não nos falte a fé, nem nos aban:lone a esperança. na obtenção dos resultados pers·eguWos pelos nossos designlos e possamos t·er, antes do fim doo século, o .Brasil ostentando um Poder Ne:cl-onal que o situe entre as cinco maiores
potências mundiais.
. Sr. Presidente. Srs. Senadores, Goiás está p'enamente feliz com o Presidente Ernesto Gelsel e com ele tod'a u. Amazônlu. agradecida; mas o povo do
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G<lvernador Goiano, se ele Eouber tira·r, desse planejamento, ambiciosamente
programado, aquel·es resultados que transformarão uma região secularmente
aban.donaà:a em eficiente parceiro do desenvolvimento de Goiás e do Brasil.
Multo obrigado (Muito bem! Palmas.)
O •S.R. PRESlnENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jal'bas Passarinho.
O SR. JA:RBA.S PASSARINHO - Sr. Presidente·, Srs. Senadores, com ampla
repercussão na Imprensa brasileira, encontra-se presente, hoj•e, no Estado do
Pará, Sua Excelência o Senhor Presidente da República, Genera:l Ernesto Gel.sel.
A esta hora Sua Exce'ência já deve ter deixado a llha de MaTajó, onde fez o
lançair.•ento d·e um projeto denomlnaà:o PRODEMAR, e estará, precisamente
agora:, :Presidindo uma reunião do conselhCl Deliberativo da SiUDAM, onde deve
estar sendo debatido o programa denominado POLAMAZONoliA, do qual ouvimos
o Ilustre Líder Senador Osires Teixeira faz·e·r o elogio em nome de Goiás da
Amazônia.
A Amazônia, há bem pouco tempo, e não faz muito, no passado, era objeto
de alguma:s piaà:as nacionais. V. Ex.a, nobre Senador Adallberto Sena, como
Presidente eventual desta sessão, e homem do Acre, naturalmente sabe que isto
não é novidade. Quando se falav·a sobre a Amazônia costumava-se dizer que
a Amazônia tinha dua'S estações do ano - uma, que ohovia muito e outra, que
chovia demais; ou, então, que a Amazônia, encontrava no Brasil o pais amigo
mais próximo. Hoje, a consciência na;cional ·e int.ernaciona:l sobre a Amazônia
fazem com que projetas como esses sejam lançados em nome de uma política
ef·etiva de ocupação daquela á·rea. Essas piadas do pa:ssado transformam-se,
ho~e, na preocupação com a ocupação da última área v·erde diQ mundo, que :evou
o eminente Pre~ldente Médicl, dentro do seu "Programa Impacto", a referir-se
à Amazônia, chamando a atenção para o estudo dos trópicos úmidos, :Precisamente com ·esta. fras·e, de que era a Amazônia, hoje, a última área verde disponível, no sentido ecmnênlco para a luta contra a :fome. E urgia que nós a
ocupássern:~s. definitivamente, po11que em nome da luta: contra a fome mundial,
a solidariedade mundial, num mundo cada vez mais solidário, faria com que,
em pouco tempo, tivéssemos problemas, não com a soberania nacional, mas com
a própria ocupa:ção da Amazônia.
É curioso verificar - e todc.s os estudiosos dos problemas da Amazônia têm
visto t.sso - como no passado, na sua primeira fase, tivemos o deslumbramento
dos homen.s que a visitaram - d:esde que não fo~sem nacionais - deslumbramento que a:fetou at'é mesmo a c.ientistas, que de natural, são· frios e calculados
nos seus estudos. Por exemplo Humbo'dt, que falou da Amazônia como "celeiro
do mundo", o que está long·e de ser a verdade, numa área em que nós, habitantes dela, sabemos como é difícil, extremamente penoso, reaUzar qualquer trabalho d·e agricultura na•quela região, talvez até :POrque, in.slstindo numa técnica
diversa daquela qu·e podia ser a mais racional, ocupam-se as áreas de terra
firme, onde a produtividade é extremamente baixa e não se tem tido, até agora,
a preocupação com a exploração racional das área.s de v·árzea que :POdem ser
incorporadas à luta contra a fome mundial.

Pa:ra daT, apenas, um exemplo, que os Srs. Senaà:ores conhecem tanto quanto
eu, homem da Amazônia: uma semente de arroz, lançada a esmo, na embocadura do rio Amazonas, na região de Breve, produz, nas várzeas, que são inundáveis uma vez po.r ano, 4 a 4,5 tone·a:das de arroz por ano. Esse mesmo arroz,
com a melhor semente, ·e com o trato e cu~tivo adequados, não chega a produzir uma tonelada na terra firme.
O grande d·esaflo para a Amazônia:, :POrtanto, ainda está de pé. Houve
momento em que, modesto estuà:ioso da problemática da•quelas regiões, cheguei
a rr. c· tentar para tese de que, talvez, a redenção da Amazônia viesse mais depre~~z: do seu subsolo do que propriamente do seu solo. Não !llfirmo tal, mas é
uma tese ·que merece análls·e.
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Schwartz falava da Amazônia de uma maneira que não posso compreender, dizendo que "lá estava o clima mais ameno do mundo", o que positivamente está
longe de ser a verdade - Euclides da cunha referia-se a um bochorno de 40
graus à sombra, o que também está distante da verdade, e dava a impressão de
que a vid~ de al!enígenas seria extremamente difícil numa região como a Amazônia.
Depois desse deslumbramento, entramos na fase verborrágíca, naquilo que
eu chamaria a logomaquia da salvação da Amazônia. Eram os discursos de salvação da Amazônia.
Houve, até, fato muito .pitoresco. O Ministro da Saúde, homem muito simpático, precursor dos cabelos compridos; que hoje se usam fartamente, mais fundamentalmente no selo da mocidade, e ele já era um homem entrado em anos
e deles se utlllzava, não sendo maestro, declarou estar erradicada a malária na
Amazônia, e, o fez num~ cerimônia social. o Comandante da Base Aérea, que lá
se encontrava, dez dias dapois da partida desse Mlnlstro para o Rio de Janeiro,
passou-lhe um telegrama jocoso e ao mesmo tempo trágico, em que dizia: "Os
laboratórios atestam que minha espos~ é portadora de malária e sob sua forma
mais violenta, que é a falciparum. Como V. Ex.a declarou que a malária estava
erradicada na Amazônia, e o fato ocorreu em Belém, peço a V. Ex.a que volte
rápido a esta terra, para acabar com o último foco". Tal a leviandade com que
se falava sobre a erradicação da malária numa região como aquela.
Falar em controle da malária, sim, parece-me extremamente judicioso e
adequado.
Tivemos até o nosso Presidente Getúlio vargas - ao qual a Amazônia tanto
deve - de certo modo atraído e fascinado por essa fase verborrágica.
Pena que não se encontre, neste plenário um representante do Amazonas,
mas, provavelmante, V. Ex.a, Sr. Presidente, testemunhou quando o Presidente
Getúlio Vargas, no famoso Teatro Amazonas, em 1940, fez seu discurso, não menos
famoso, cognominado "O Discurso do Rio Amazonas". E, algo ainda próximo do
textual guardei desde menino, quando S. Ex.a dizia: "O Rio Amazonas, como
imponente obstáculo fíSico, deixa de ser agora apenas uma expressão da geografia
mundial para incorporar-se definitivamente à civilização do Brasil e do Mundo."
E nós continuamos, em 1940 e até muitos e muitos anos à frente, todos nós da
Amazônia, a sofrer os mesmos efeitos de outrora. Mas devemos ao Presidente
vargas a criação dos Territórios do Amapá, de Rondônia inspirados na terra
que é berço natal de V. Ex.a e minha, como Território precursor, que era o Acre
e o que velo, mais tarde, a se transformar no Estado do Acre, que hoje tem
V. Ex.a como um dos seus representantes.
Da fase verborrágica, da fase logomáquica, da fase apanas da produção dos
discursos, nós assistimos a uma seguinte, que foi a da preocupação real com a
planificação dos problemas da Amazônia, da chamada problemática Amazônica, ·
procurando dar-lhe, a cada problema, a sua própria. solução mais racional.
Estou inscrito, Sr. Presidente, para prosseguir a análise dessa questão amazônica que, no momanto, é extremamente atual e vou fazê-lo com mais profundidade. Mas não quis perder esta oportunidade em que acabamos de ouvir a voz
do nosso eminente líder, o Senador Osirls Teixeira, falando pelo seu Estado natal
e pela Amazônia, em saudação ao lançamanto da Polamazônia. É evidente que
discutiremos alguns problemas básicos da tentativa de incorporação definitiva
da Amazônia à civilização nacional. E entre esses problemas básicos figura uma
estratégia nacional de ocupação daquela área, onde, por exemplo, o Professor
G]ycon de Paiva não acreditava na possibilidade de uma ocupação linear ou de
uma ocupação ecumênica de toda área. E proclamava, já há alguns anos, não
sendo ele o pioneiro, entretanto, dessa idéia, a necessidade da transformação
dessa ocupação através de polos, polos que, aliás, os portugueses fizeram na
própria colonização da Amazônia.
Ouço com prazer o nobre Senador Lu!z Cavalcante.

-482O Sr. Luiz Cavalcante - Meu nobre colega, sinceramente, · sem nenhum propó.slto de lisonjeá-lo, estou ouvindo embecevldo o hino que V. Ex.a. tece à
sua terra, à sua Amazônia, que é o maior quinhão desse vasto território brasileiro. Eu não sou da Amazônia, pelo menos de nascimento, mas o sou pela
preocupação. Porque nunca me saiu da memória que, na década de trinta, quando
Hitler começava a ·assaltar os vizinhos, anexando vastos quinhões de outros à
sua Alemanha, o Presidente francês Paul Reynaud, pensando saciar a fome de
Hitler, propôs ao ditador alemão que ele simplesmente ocupasse a Amazônia.
Graças a Deus, isto jâ vai longe! Graças a Deus, hoje não hã lugar para uma
proposta tão infeliz, tão infame. Rejubilo-me por ouvir V. Ex. 8 , como também
pelo entusiasmo com que o nobra Senador Oslris Teixeira saudou a iniciativa do
Presidente Gelsel da criação de pólos para acelerar o desenvolvimento da nossa
Amazônia. Multo grato a V. Ex.a. pela oportunidade que me deu de me tornar
p!ngante do seu mavioso discurso.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito obrigado, nobre Senador Lulz Cavalcante. Acho que os amazônidas e todos desta Casa, ao agradecer o aparte de
V. Ex. 8 , não diriam que deploram que V. Ex.a não seja um amazônlda porque
seria uma descortesia às Alagoas, mas ter V. Ex.a como um natural daquela.
área, para nós saria um admirável reforço. Quanto a Paul Reynaud fui, banto
quanto V. Ex.a., ferido por esta atitude, sobretudo porque todos nós, da nossa
geração, éramos os admiradores de uma França que tinhamos como a nossa
segunda pátria, quas•e todos nós tínhamos na França esse simbolismo de uma
segunda pátria brasileira. Admiramos que Paul Reynaud dissesse isto, praclsamos dentro da Assembléia de D€1)utados franceses. É aquilo que o vulgar diz ser
"ir para a forca com o pescoço alheio". Ele gostaria de ir para a força com o
pe.••CO•ÇO do Brasil e ·ap11esentou es!1a. o·portunddaodoe pma que Hitle•r pudesse satisfazer - como V. Ex."' disse muito bem - a sua fome de território livre e fizesse
a incorporação também desta área, onde, felizmente para nós, não havia sudetas.
De modo qua o aparte de V. Ex. 8 vem muito a propósito porque fere um dos
aspectos que pretende desenvolver num estudo que, a seguir, farei dessa temática amazónica.
O Sr. Clodomir Milet - Permite V. Ex.a.?
O SR. JARBAS PASSARINHO -Ouço, com muito prazer, o nobre Senador
Clodomir Milet.
O Sr. Clodomir Milet - Sr. Senador, não sei em que fase estava em 1945,
se era ·ainda a fase da logorréia ou se era a fase da planificação. Em 1945 eu
tomei parte de um congresso médico dos programas sociais da Amazônia, dos
programas sociais do após-guerra a coube a mim relatar o tema alimentação
no Norte do Brasil. Pela divisão geográfica daquele tempo, o -Norte do Brasil era
a Amazônia de hoje, justamente a ragião amazónica. Como eu tinha vindo de
um outro congresso, em Teresópolis, como representante da Associação Comercial de minha terra, lã do interior do meu Estado, e discutindo os problemas
económicos da região, fiz uma tase abordando o problema da alimentação, não
considerando calorias ou considerando valores nutritivos dos alimentos, mas
levando-a para a parte justamente económica, compreendendo que aquilo que
se chamava realidade brasileira naquel3 tempo, importava no estudo completo
das coisas completas. Isto porque estudava-se um alimento pelo que ele valia
do ponto de vista energético ou. pelo que ele valia como sucadâneo de qualquer
outro tipo de alimentação. Deixei de lado e examinei a área integralmente.
Aquela época, Sr. Senador Jar·bas Passarinho, não havia ainda nada, como
hoje também, havendo tão pouca coisa, pode-se dizer que ainda não há nada.
Mas conforta-nos saber que há interesse - jâ vem de algum tempo a esta parte
- dos órgãos máximos da Administração para que possamos incorporar, realmente, a Amazônia à economia nacional. É de louvar-se a iniciativa do Presidente Geisel com esses polos que estão sendo criados e estimulados e, assim,
é possível que tenhamos o desenvolvimento da Amazônia em curto prazo, pelo
menos em menor prazo do que se poderia esperar. Naquele tempo cheguei a
lançar o slogan de que o problema da Amazônia estaria resolvido, e hoje se vê
que em qualquer parte do país ele estaria resolvido, desta forma: se se produzir
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modo que se conseguirmos aumentar a produção amazônica, selecionando realmente o que se deve plantar, se conseguirmos que o transporte das zonas de produção para os centros consumidores se façam com facilidade e em condições
razoáveis de preço, e se conseguirmos que as populações comam o que seja certo
então teremos resolvido o problema, lá como em qualquer outra parte. Mas cha~
mava a atenção, justamente, para a depredação no que diz respeito à flora, à
pesca, enfim, a tudo. A tartaruga e o jacaré, por exemplo, já estavam acabando
e, parece, já acabaram. Hoje, a caça já não ex:ste, e, essas coisas todas foram
acabando porque não houve uma política de proteção, uma politica devida,
enfim, a política que seria aconselhável. Houve aquale discurso do Presidente
Getúlio Vargas e, de 1945 para cá, houve muitos pronunciamentos de altas autoridades do País visando justamente isso que V. Ex." está referindo, que é a concretização de providências no sentido de obter o que for de melhor para a região,
o que for de melho para o Pais. Congraluto-me com V. Ex." pelo seu discurso e
vamos esperar a continuação desse discurso para que possamos, através dele,
conhecer o que está fazendo e quaiS as Idéias da V. Ex." para ajudar a melhorar
a situação que ai está.

I .

I
I

O SR. JARB~S P~SSA!BINHO - O aparte de V. Ex.", além de trazer uma
ilustração ao meu discurso, no duplo sentido, pois ilustra o discurso e dá um
exemplo, que V. Ex." Incorpora ao discurso, implica uma pergunta. V. Ex.a
quando diz que não sabe se, em 45, nós estávamos, ainda, na fase da logorréla
ou da verborragia, ou qual a fase do meu desdobramento -não vou pedir direitos
autoraiS disto, mas, de qualquer maneira, esta divisão em fases, sou eu que a
estou fazendo - acho que a resposta é muito clara: em 1945, nós poderíamos
dizer que estávamos no final da fase verborrágica, porque, precisamente em
1946, com a Constituinte de 46, Leopoldo Peres, representante do Amazonas, fez
com que o Congresso aprovasse a sua famosa emenda que iniciou o processo de
agências de desenvolvimento regionais, visando àquilo a que se referiu o nobre
Senador Luiz Cavalcante quando aparteou o nobre Líder Osires Teixeira, que
é a obtenção da. redução gradual da diferença de desenvolvimento entre regiões
brasileiras. Para. que nós não fiquemos dentro daquilo que o General Gamelin,
que fol o chefe da única missão - uma missão francesa - que o nosso Exército
já teve, constatou. certa feita, dizia, ele na Escola de comando do Estado Maior,
que o único lugar do mundo onde havia constatado a existência de um sistema
colonial sem descontinuidade territorial tinha sido o Brasil. Em todos os outros
lugares, havia a. metrópole e a colônia de além-mar e, no Brasil, havia a metrópole - que ela referia como sendo o Centro-Sul - e as províncias, que seriam
colonizadas, ou satellzadas- diríamos hoje- entre as quais figuravam o Norte,
o Nordeste e o Centro-Oeste.
Este é um dos pontos que gostaria de salientar na análise que farei ·em se·
guida: 194e marca o inicio de uma atividade diferente. Através da emenda de
Leopoldo Peres, a União se obrigou a colocar 3% da sua receita tributária numa
agência de desenvolvimento da Amazônia que tomou o nome de SPVEA - sigla
que se tomaria, depois, extremamente desconceituada, marcada muito mais pela
aventura, pela corrupção, pela irresponsabilidade e que levou ao surgimento da
SUDENE, como órgão já corrigido dos defeitos da SPVEA, que, por seu turno,
trouxe como conseqüência a adoção da SUDAM, como uma espécie de réplica
da SUDENE. Depois, então, tivemos todas as demais agências, como SUDESUL,
SUDECO etc.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que todos sabemos - e aqui falo
como brasileiro, sem nenhuma preocupação de partldarismo e, mesmo que tivesse, com a preocupação maior de ser honesto no meu raciocínio - nenhum
Pr·esldente da República, de Getúlio Vargas até a extinção da SPVEA, cumpriu
a obrigação constitucional de entregar à Amazônia 3% da receita tributária da
União. E era crime de responsabllldade como V. Ex.ns sabem, pelo qual um
Presidente da República poderia sofrer o processo de impeachment ou impedimento. Até certo ponto a atitude desses Presidentes está justificada, porque a
própria agência não tinha condições de dinamizar-sa, através de vultosos re-
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atingir aquele desideratum.
Ora, a SPVEA deixou fama triste, pelo menos no meu Pará. Não sei sa os
representantes dos outros Estados da Amazônia, nesta Casa, são mais felizes,
mas no meu Pará a fama foi muito triste. Havia coisas até sintomáticas, havia
coisas que se traduziam até pela toponímia. Por exemplo, a tentativa de instalar
uma fábrica de papel, de celulose, numa região do Amazonas, partindo da compra
de um equipamento, em terceira ou qual"ta mão, de um chinês - que depois
de Pedro Alvares Cabral, possivelmente foi quem descobriu o Brasil. Este homem
vendia um equipamento de produção irregular, para o qual se precisava produzir
celulose no Brasil. Como não existia celulose, a recomendação era comprá-la
no exterior, para aí construir, dentro da floresta amazónica, uma suposta fábrica
de papel.
Coincidentemente - como falei na toponímia, que é capaz de caracterizar
essas expressões - o local onde essa suposta fábrica se instalou chamava-se
Desaperta, o que, em certo jargão militar, se entende bem como alguma coisa
parecida com aquilo que o Padre Vieira, para fugir do verbo furtar, ou roubar,
utilizava outro verbo, ainda da primeira conjugação, chamado "surrupiar".
Imensos escândalos ocorreram, o que não quer dizer que todas as administrações da SPVEA tivessem igual responsabilidade. Ao contrário, houve adm'·
nistrações admiráveis; que foram v·encidas pela impossib!lidade de fazer daquele
instrumento, inteiramente demodé, o vetor da transformação das condições sóc!oeconôm!cas da região.
Como disse, deve-se a Leopoldo Peres o princípio. Em seguida, vemos que
o Presidente Castello Branco, quando criou a SUDAM, como sucedânea da
SPVEA, também lançou a chamada Operação Amazônia, Operação Amazônia
qua ainda hoje, com a POLAMAZONICA, é vigente.
Ouviram estarrecidos muitos dos Srs. Senadores que não estão familiarizados com o problema da denúncia partida do nobre Líder Virgílio Távora sobre
a captação de recursos de uma maneira que não pode ser qualificada senão
como !moral. Porque, quando essa captação de recursos chega a atingir a 40%
do valor global de investimentos, o termo onzenário já não tem sequer valor
para comparações, pois onzenário significaria 11% dos valores e temos, agora,
40% de prêmio pessoal, ilegal, ilegítimo, imoral, àqueles que se dedicam à chamada captação de recursos na Amazônia.
Ouvimos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que este processo vai mudar. Sabemos que está em curso uma providência do Executivo para que, através do
Legisla t!vo, se transforme essa legislação.
Eu queria marcar, exatamenrte, neste momento, nobre Senador Clodom!r
Milet, a passagem da figura do eminente e saudoso Presidente Castello· Branco
como sendo, talvez o primeiro, depois das atividades do Presidente Getúlio Vargas,
que procurou integrar a Amazônia num sistema planificado, para a solução de
seus p!)Oblemas. Vimos erros, entra os quais este que, possivelmente, o Presidente
Castello Branco jamais poderia supor viesse a ocorrer, partindo da idéia que
foi vitoriosa no seu Governo. Vimos, em seguida, o Presidente Costa e Silv-a
fazer a implantação efetiva dessa Operação Amazônia, através de legislação
que recebeu do Presidente Castello Branco. Com o Presidente Médic!, vimos a
adoção da Transamazônica não como uma estrada, não como um fim em si
próprio.
Ai está o equívoco de multa gente, que analisa a Transamazôn!ca como um
fim. Ao contrário, a Transamazônlca era apenas um meio, na hipótese que o
Presidente Médlc! sustentava e defendia. Ele queria uma estrada, mas uma
·estrada como instrumento de rocada de populações excedentes do Nordeste para
a Amazônia, de maneira que, pela primeira vez, numa visão de estadista global,
do ponto de vista demográfico, se utilizou neste País. Era a transferência de
excedentes populacionais, do "saliente" nordestino, que estão à beira de 30
milhões de pessoas, para a Amazônia, que conta com 0,7% de habitantes por
quilômet!)O quadrado.

-485Era, então, o ·que se chamava principio de vasos comunicantes de regimes
demográficos. Era a rocada de excedentes populacionais, que viriam não mais
através de aventuras, tomando o navio no litoral nordestino para, tangidos
pelas secas, procurar vida nova na Amazônia. Não! Era alguma coisa que deveria
ser feita de maneira racional, científica e organizada.
Tive a honra de ser convocado pelo Presidente Médicl, por esse querido
amigo, para comparecer ao Palálco do Planalto, a fim de ouvir a discussão
preliminar sobre a Transamazônica, sobra a qual ainda não havia tomado a
sua decisão. Disse S. Ex.a. que estava honrado o Senador da região Amazónica,
pois· como Ministro da Educação e Cultura muito pouco teria eu a dizer sobre a
viabilidade, a justificativa ou não, da construção da estrada. Construída esta,
tivemos o problema da colonização.
·No inicio do Governo Geisel, vimos surgir, na Imprensa brasileira, uma
série de acusações tremendas sobre a justeza ou não da colonização da Amazônia através do sistema de agrovilas, de rurópolis.
Agora, no lançamento da POLAMAZONIA - que é o ponto seguinte que
pretendo analisar em profundldad·a no discurso que farei - vê-se o Presidente
da República fazer o elogio das providências anteriores, como é compatível
exatamente como estadista do seu porte, do seu quilate para mostrar que todos
esses planos, quaisquer que fossem os Presidentes da República, homens da
maior respe!tab!I!dade, tiveram aspectos positivos. A pal'tlr de Castello Branco
que, como disse há pouco, não poderia jamais supor que uma legislação da sua
autoria viria dar oportunidade aos fazedores de negócio de 40% da tomada de
dinheiro em captação de recursos, até os demais Presidentes, rodos eles, têm,
naturalmente, durante a aplicação de alguma estratégia nacional, o bom e o
mau, o certo e o errado. O que vale, Sr. Presidente, é aquilo que se chama em
tátlca militar: depois de feito o plano é a conduta do combate, é a correção do
plano conform·a as circunstâncias Indiquem. A mim me parece, sem querer
antecipar a minha análise dessa problemática amazónica que, no momento,
termina com o POLAMAZONI.A, a mim que parece - repito - que o ........
POLAMAZONIA significa uma das tentativas de abandono de outras estratégias
por uma nov·a estratégia que não é inteiramente original, pois já defendida por
outras pessoas há algum tempo, e que há de provar, no futuro, se é boa ou má,
se merece o aplauso com que a recebemos ou se adian·te ·esse mesmo aplauso deve
transformar-se em alguma crítica, ou se deva gerar aplausos a alguma provi·dênc!a corretora dos erros que por acaso lhe sejam pertinentes.
'Estas palavras, Sr. Presidente, as pronuncio neste Senado para saudar a presença do Presidente Ernesto Gelsel na minha terra, no Estado do Pará. Tanto
quanto se!, pela primeira vez um Presidente da República visita a !lha de Marajá.
É hoje a ilha de Marajó o décimo quinto item do POLAMAZONIA, é hOje a ilha
de Marajó preocupação do Presidente da República.
Nós, que conhecemos alguma. coisa da história daquela .bacia imensa, sab~
mos que já ao tempo dos mercedarios, já ao tempo dos j-esu1tas, quando, atraves
da politica de Pombal, foram retirados da Amazônia, como do Brasil, esses religiosos deixaram na área, supostamente, quatrocentas mil cabeças de gado vacum.
Hoje passados séculos, as estatísticas indicam a presença de seiscentas mil
cabeÇas, bem como c!nqüenta mil bubalinos, a grande novidade contemporânea
da pecuária ·amazónica.
Aí está um pequenino exemplo. Se essa !lha, que tem topografia semelhante
a um prato raso, portanto com suas bordas mais .altas do que as suas terras
interiores ilha que sofre processos periódicos, mas permanentes, todos os anos,
'de enchente e vazante, e a cada processo, perde número significativo de animais,
acarretando, talvez, uma descapitalização nunca menor que clnqüenta mil animais em certos momentos agudos de crise, a ilha de Marajá já devia, ou não,
ter merecido uma preocupação nacional?! Trata-se de uma área até aqui não
olhada com o devido cuidado. Provam os séculos a expansão de quatrocentas mll
cabeças, numa pecuária intensiva e sem nenhuma preocupação genética, para
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Então, há alguma coisa do ponto de vista ecológico que deve ser feita, e o
Presidente Gelsel acena com o X:V Pólo do Programa de Pólos Agropecuários e
Agrominerais da Amazônia.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que lastimo profundamente - e na verdade
é com grande tristeza que pronuncio estas palavras-, não esteja no gozo completo das suas faculdades, para poder rejubilar-se hoje, mais do que eu, e tanto
quanto aquele amazôn!da que esteja mais alegre com o lançamento da ....... .
POLAMAZONIA, uma figura que marcou, em sucessivas leglslaturas na Câmara
Federal, a sua presença, pela eficiência, pela correção, pelo conhecimen,to e, sobretudo, pela sua modéstia; lastimo não esteja em condições de aplaudir o lançamento de projeto tão auspicioso para a área, aquele que por primeiro pensou,
na minha terra, na restauração da ilha de Marajó- o Deputado Stélio Mareja.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luís de Barros) - Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz.
O SR. MNARTE MARIZ - Sr. Presidente, Srs. Senadores, inicialmente, congratulo-me com a Casa pelo discurso que acaba de proferir meu ilustre Colega,
Senador Jarbas Passarinho, vindo em aplauso à última deliberação do eminente
Presidente Geisel, na determinação de ocupar o espaço vazio, tão propalado em
todo o mundo, representado, dentro do Território nacional, pela grande 1\mazônia.
Sr. Presidente, estamos em vésperas de acontecimentos politicas. Temos
falado muito, temos discutido muito e até ouvido coisas que talvez não fossem
agradáveis trazer ao conhecimento desta Casa. Mas hoje, na hora em que devo
viajar para o meu Estado, no cumprimento do dever de mais uma vez lutar
pelos ideais revolucionários, deixo aqui, nos Anais desta Casa, registrada a
reafirmação de minhas idéias no momento em que se processam as eleições
para renovação da Câmara e um terço do Senado. Serei sempre autêntico na
defesa daqueles princípios que trago da minha mocidade pensando nas reformas deste grande Pais, agora despertado em busca do seu grande destino. Manifesto meu aplauso e, sobretudo, a confiança na orientação traçada pelo eminente Presidente Ernesto Gelsel.
Sr. Presidente, tenho a impressão de que, se fizéssemos uma análise desapaixonada, patriótica, procurando pesquisar, dentro da história, esta década
revolucionária, teríamos confortadora confirmação de havermos encontrado os
caminhos perseguidos por tantas gerações que nos estão conduzindo ao desenvolvimento, à Independência politica, económica e social.
Não estou aqui para jogar pedras no passado, pois tudo que vem ocorrendo
desde o Império até hoje, vem sendo construido pela Inteligência e pela tenacidade dos brasileiros.
E nós, revolucionários de 1964, não fizemos outra coisa senão atender ao
chamamento do dever para com o nosso País. Dois atos, a meu ver, demarcarão
dentro do tempo os vitoriosos rumos da nossa Revolução.
O primeiro, sem dúvida, foi o que disciplinou os recursos da União, condiclonando-os a um planejamento sem o qual jamais ·atinglriamos o desenvolvimento nacional.
O segundo, Sr. Presidente - e este vou dizer com aquela autenticidade que,
· todos os dias, peço a Deus para não me tlra·r enquanto vida eu tiver -, foi o
Ato Institucional n." 5, ·assegurador da disciplina e da ordem, sem as quais este
Pais jamais poderia atrair pata seu território aqueles recursos disponíveis, que
num mundo conturbado procuravam o clima propicio, com as devidas garantias,
para o seu emprego.
Ja disse, desta tribuna - quando se falava tanto em exportação de algodão,
de minérios, de café -, que nós não estávamos exportando só minério, algo-
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ordem que se traduzia em segurança. É o que estamos oferecendo, lá fora, aos
paises capitalistas, e até aos da esfera socialista, sem o que jamais atrairí-amos
tais recursos, dacislvos ao nosso ·desenvolvimento.
Portanto, os que exercem uma parcela na liderança política deste Pais devem
ter a coragem de vir, perante o povo, sustentar e esclarecer os principais objatlvos
da Revolução, da qual devemoS' ser leais e fiéis porta-vozes.
Não devemos esquecer os dramáticos e ameaçadores dias provocados pelos
contestantes da nova ordem, quando na cidade do Rio •de Janeiro, orgulho de
todos nós, promoviam desordem, incêndios, passeatas, inquietando toda a sociedade democrática do Pais. Graças a Deus já nos achamos distanciados das nefastas passeatas •dos "cem mil". Foi necessário que viesse o Ato Institucional n.o 5,
tão bem inspirado por aqueles que tinham, perante o País e perante os seus
companheiros de Revolução, a responsabllldade da manutenção da ordem e da
unidade nacional, acima de tudo. Foi, sam dúvida, esse ato <Ie inspiração patriótica que livrou a Nação <la ameaça comunista. Por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, discutir um instrumento que velo se ajustar aos nossos textos legais,
propiciando o desenvolvimento do País e o bam-estar social do seu povo? Então,
não bastam os exemplos dos nossos vizinhos? Será. que se ignora o sofrimento
dos nossos irmãos argentinos? Eu me incluo, Sr. Presidenta, entre os responsáveis
pelo Movimento Revolucionário de 1964, pois dentro das minhas limitações dei
o máximo de mim para vê-lo vitorioso.
O propalado milagre brasileiro reside na nossa imaginação. Jamais deveremos pensar em ratornar às fórmulas clássicas, importadas de outros paises que
já nos levaram durante tantas décadas ao subdesenvolvimento e à escravização
econômlca.
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex.a um aparte, nobre Senador?
O SR. DINARTE MARIZ - Com multo prazer.
O Sr. Jarbas Passarinho - Em primeiro lugar, eu gostaria de enfatizar este
seu pedido a Deus para que não modifique a sua maneira de ser. Quando V. Ex.a
diz que pede Ele não lha retire nunca, isso que nós chamamos de excepcional
quallda:de, cada vez mais rara, de o homem ser fiel a si próprio ou à autenticidade tão falada, V. Ex.a é precisamente aquilo que se caracteriza no julgamento
<los homens, por intermédio de um conceito francês quando julga o carátar:
diz que um homem de caráter não é propriamente aquele que nós sabemos o
que faz, mas, sim, aquele que nós sabemos o que não fará. E V. Ex.a, por
exemplo, nós sabemos o que não fará. Não trairá, não abjurará das suas crenças
sem razão de ser, não será um apóstata dos seus .pensamentos. Quanto a ·isto,
queria dizer a V. Ex.a que todos nós que temos o privilégio de o ter como amigo,
salientamos que na sua firmeza de caráter está um dos mais belos apanágios
da sua formação. Quanto ao fato a que V. Ex.a se referiu, a "passeata •dos cem
mil" - eu vivi o problema no Governo, como Ministro do Trabalho do Presidente
Costa e Sllva - e tive oportunidade de conhecer algumas das discussões que
se fizeram dentro do Palácio, a respeito dessas manifestações. É. curioso como
depois, Sr. Sen111dor Dinarte Mariz, me caberia, por força do destino, ocupar a
Pasta da Educação e Cultura, onde iria verificar, no estudo do problema da
educação brasileira, como todos aqueles que estavam envolvidos na chamada
restauração do direito do protesto, eram muitos - todos não, mas eram muitos que antes estiveram envolvidos nasse mesmo princípio e diziam que, sem ele,
não haveria possibllldade de a educação ter melhor participação na filosofia de
governo. Pois multo bem, verifiquei que no auge dessa ativMade de rua - que
se deu em 1963 como em 1968 - mas refiro-me, particularmente, a 1963 - numa
série histórica <le 10 anos, com relação a investimentos públicos na educação
brasileira, foi quando menos se aplicou em educação. O que prova se discutiam
teses multas delas em si mesmo excelentes, mas que serviam apenas para motivação popular e não como desejo sincero de alterar as decisões governamentais,
antes de 1964. Em 1968, as passeatas tiveram algumas conseqüências práticas
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chamaram a atenção do Governo costa e Silva para o problema da defasagem
que existia, naquela ocasião, entre a educação superior moderna e a educação
que ainda se praticava no Brasil, nas universidades. De maneira que, ao saudar
a posição de V. Ex.~. ao me congratular com essas ~afirmação que, vindo de
V. Ex.a, não surpreende nenhuma das pessoas que o conhecem, eu queria salientar
que a reforma da universidade brasileira, que começou, timidamente, com o
Presidente Castello Branco, acelerou-se nessa ocasião. E, em parte sob o acicate
dessa prassão popular, quem respondeu, nessa série histórica de dez anos a que
me refiro, de investimentos públicos em educação, só quem respondeu foi, precisamente, o Governo Revolucionário e não os Governos anteriores à Revolução.
E com um fato particular, ent~tanto, que me parece negativo: é que o Presidente Costa e Silva tinha lançado o MOBRAL; o nosso eminente colega Tarso
Dutra tinha s~do proposto a iniciar um grande movimento para eliminarmos
essa chaga nacional que é o analf·abatismo, que era e ainda é o analfabetismo
dos adultos brasileiros, dos homens com quinze anos de idade e mais; infelizmente, tangido pelas circunstâncias, o Governo acabou sacrificando o atendimento que visava à neutralização imediata da.s fontes de formação do analfabeto para favoracer o ensino de terceiro grau, o que, de algum modo, é uma
injustiça social flagrante que veio, felizmente, ser corrigida em seguida, nesta
contlnui•da.de que V. Ex.a, como eu, analisamos nos Governos Revolucionários
há dez anos. ll: que outra vez o terceiro grau, o estudante universitário, e o pessoal
que, tendo consciência cívica, poderia ser, por esses estudantes, engajado no
processo de protesto, fez com que se desviassam da direção do homem mais
modesto, do homem mais marginalizado, do analfabeto dos quinze anos de idade,
esses meios que estavam destinados a eles, para que se atendessem aos chamados
problemas dos excedentes das universidades bra.sileiras. Queira V. Ex.a receber
o meu aparte como uma palavra pálida, sobretudo de admiração perm·anente
por V. Ex.a
O SR. DINARTE MARIZ - Recebo o aparte de V. Ex.a, nobre Senador Jarbas
Passarinho, como um estímulo àqueles que como eu têm tido o privilégio de
lutar por idéias novas em benefício da nossa Pátria. V. Ex.a foi um desses homens
que a Revolução projatou dentro do cenário da política nacional V. Ex.a sabe
muito bem a quanto vai a minha a:dmlração pela sua pessoa e, sobretudo, pelo
que V. Ex.a representa dentro do sistema revolucionário.
Se tivermos que fazer uma análise e ir até à pesquisa para verificar aqueles
que têm carreado para a Revolução as idéias mais nobres; aqueles que, realmente,
têm concorrido para que a Revolução cada dia se afirme mais, sem dúvida,
V. Ex.a figurará entre os primeiros.
O Sr. Jarbas Passarinho - Muito obrigado.
O SR. DINARTE MARIZ - Mas, Sr. Presidente, o aparte com que me honrou
o nobre Senador Jarbas Passarinho é a demonstração mais positiva de que a
Revolução veio para modificar os costumes políticos da nossa Pátria, na a:dministração pública e em todos os setoras da atlvidade humana, seja no plano
social, seja no setor econômico. E em tudo para onde quisermos voltar as nossas
vistas, aí teremos que enxergar, realmente, os traços mais vivos da presença
revolucionária em banefício do povo brasileiro.
Mas o meu discurso de hoje - permite-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que afirme mais uma vez - é o discurso de um homem que parte para a
campanha política levando na sua consciência a idéia fixa do cumprimento do
seu dever. Defenderei, no Rio Grande do Norte, os mesmos principios com que
a Revolução de 64 me encontrou. Poderia dizer: aqueles mesmos princípios de
29, de 31 e de 63 - por que não dizer as datas legítimas das ~voluções? l!:
porque, antes de as revoluções se estabilizarem, em 30, 32 e 64, já estava eu
engajado nos seus sistemas de conspirações, correndo todos os riscos para o
def!agrar desses patrióticos movimentos. Portanto, refiro-me a 1929 em vez
de referir-me a 1930, porque já em 1929 eu me alistava na Aliança Liberal e
dela, naturalmente, me integrava no movimento revolucionário de 1930. Em 1931,
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me integrar, definitivamente, com os que se propunham a combater a Ditadura,
que se instalava, profanadora dos ideais da Revolução que eu ajudara. Dai o
meu vínculo ·com 32, a chamada Revolução Constitucionalista, na realidade, de
caráter nacional.
Em 63, quando pesava sobre o País a ameaça comunista, comecei a me
articular com companheiros civis e m1Iitares, dando a colaboração ao meu
alcance até março de 64, quando os m111tares, num movimento fulminante e
patriótico, l!vraram o País da desordem, do caos, do comunismo. Lembro aqui,
com ·Saudade, a figura de Rui Palmeira, que tantas vezes, em minha companhia,
procurava, dos companheiros mais afortunados, recursos necessários ao movimento de articulação revolucionária, levados em parte ao Marechal Cordeiro
de Faria que, ao lado do Marechal Odílio ·Denls e de tantos outros, concorreram
decisivamente para a vitória. Tenho sido soldado nas horas mais arriscadas.
Jamais pertenci .ao grupo dos que esperam comodamente em cima do muro a
hora de usufruir vantagens. Daí possuir a autoridade que me arrogo para defender os postulados pelos quais tenho me batido e daqui poder afirmar que muito
ainda teremos de lutar até erradicar dos nossos costumes, na vida pública, a
corrupção destruidora e nefasta.

Manifesto. assim, minha confiança na fllosofia que a Revolução aos poucos
vai consolidando, buscando um regime nascido da nossa própria imaginação e
inspirado nos ideais mais nobres de igualdade e fraternidade. Queremos, como
tem acentuado o nosso líder maior, o eminente Presidente Geisel, uma democracia nossa, tradutora da nossa índole e da nossa vocação para a liberdade.
Liberdade com responsabllid·ade, sem o que nenhum regime sobreviverá. (Muito
bem! Palmas.)

o

SR. PRESIDENTE (Luís de Barros) -

Não havendo mais oradores inscri-

tos, vou encerrar a presente Sessão, antes designando, para a Sessão Ordinária
do dia 30 de setembro, a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação. em turno único, do Projeto de Lei da Câma·ra n. 0 111, de 19'14
(n.o 2.043-B/'14, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que autori~a o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal mDF - a alienar !moveis que menciona, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 428, de 19'14, da Comissão:
- de Finanças.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 18, de 19,!4
(n. 0 156-B, de 1974, na Câma:ra dos Deputados), que aprova o texto da traduçao
do Protocolo de Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971,
aprovado por ocasião da Conferência do Governo, realizada no Conselho Internaeional do Trigo, a 22 de fevereiro de 1974, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 439 e 440, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores; e
-

de Agricul~a.

3

votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 20, de 1974,
(n.o 155-B, de 1974, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da tradução
do Acordo Internacional do Açúcar, de 1973, aprovado por ocasião da Sessão
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Açúcar, de 1973, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 460, 461, 462, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores;
- de Economia; e
- de Agricultura..
Estâ encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 5 minutos.)

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Gulomard - Flâvio Brito - José Esteves
- Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre
Costa- Fausto Castelo-Branco - Helvidlo Nunes - Wi1son Gonçalves
- Dinarte Mariz - Luís de Barros - Jessé Freire - Domício Gondlm
- Lulz Cavalcante - Augusto Franco - LOurlval Baptista - Ruy
Santos - Carlos Lindenberg - Amaral Peixoto - Paulo Torres Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Franco Montara - Benedito
Ferreira - Leoni Mendonça - Osires Teixeira - Fernando Corrêa Celso Ramos - Daniel Krleger - Guida Mondln - Tarso Outra.

168.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 30 de setembro de 1974
PRESID:tNCIA DO SR. ADALBERTO SENA

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - A lista de presença acusa o comparecil!lento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessao.
O Sr. 1.0 -Secretário vai proveder à. leitura do Expediente.
li: lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFíCIO
DO SR. 1.0 -SEORETARIO DA CAMARA
DOS DEPUTADOS
Enviando à revisão do Senado, autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N. 0 119, de 1974
(N.0 2.192-B/'74, na. Casa de origem)
(D!: INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÓ'IILICA)

Prorroga o prazo de validade das carteiras de identidade de estrangeiros "modelo 19", e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 - O prazo de valida;de das carteiDas de identidade de estrangeiros
"modelo 19", de que trata o art. 135 do Decreto n.0 3. 010, de 30 de agosto de
1939, estabelecido pelo art. 2. 0 do Decl'c·to-1ei n.0 499, de 17 de mllll"ço de 1969,
modificado pelos arts. 1,0 das Leis n.os 5. 587 e 5. 815, de 2 de julho de 1970, e
31 de outub-ro de 1972, respectivamente, fica prorrogado até 1.0 de outubro de

1976, após o que deverão as mesma ser apreendidas onde forem ll!presentadas e
remetidas ao Departamento de Policia Federal.

Art. 2.0 - A expedição da primeira via da carteira de identidade instituída
pe1o aJl'lt. 1.0 do Decreto-lei n. 0 499, de 17 de março de ,1969, com a redação dada
pelo Decreto-Lei n. 0 670, de 3 de julho de 1969, está sujeita ao pagamento da
taxa correspondente a 1/20 (um vigésimo) do maior salário mínimo vigente no

Pais.

Parágrafo únieo - O fornecimento de outras vias do documento referido
no caput deste artigo estará sujeito ao pagamento da taxa correspondente a
1/10 (Um décimo) do maior salário mínimo vigente no Pais.
Art. 3.0 - 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 Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Justiça o anexo projeto de lei que "prorroga o
prazo de validade das carteiras de ld•entldade de estrangeiros "modelo 19", e dá
outras ·providências".
Brasília, em 2 de setembro de 1974. - Ernesto Geísel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS GIM/0363-B, DE 23 DE AGOSTO DE 1974, DO MINISTJ!lRlO DA JUSTIÇA.
·
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
A Lei n.0 5.81'5, de 3·1 de outubro de 1972, prorroga até 1.0 de outubro de
1974 o prazo de validade das carteiras de Identidade de estrang.elros "modelo l!l",
estabelecido pelo ax.t. 2.0 do De!l!1e:to-Le! n.o 499, de 1.7 de março de 1969, mod:lficado pelo .axt. 1.0 da Lei n.0 5. 587, de 2 de julho de 1970.
2. O Departamento de Polícia Federal, considerando que .está prestes a findar-se
o prazo previsto no citado dispositivo legal e que, pelos cálculos feitos, apenas um
terço dos estrangeiros residentes no Brasil. como permanentes, conseguiu regularizar s·eus documentos, não sendo ·possível o atendimento •ao restante no curto
espaço de tempo de vigência da Lei n.o '5.815, de 1972, solicita providências no
sentido de que seja prorrogado até outubro de 1976 o prazo estabelecido naquele
diploma legal.
3. Sugere, outrossim, que se faça constar do ·anteproj.eto de lei a ser encaminhado ao Poder Legislativo a Inclusão das taxas de 1/20 (um vigésimo) do maior
salário mínimo vig.ente no País para a ex:pedlção da 1.a via da carteira de Identidade e de 1/10 (um décimo) para o fornecimento de outras vias do documento,
dando como justificativa o elevado custo operacional pe~a substituição das carteiras an tlgas.
4. Nesse sentido, foi elaborado o anteprojeto de lei anexo, a ser encaminhado
à apreciação do Congr·esso Nacional, caso mereça a aprovação de Vossa Excelência.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de
profundo respeito. - Armando Falcão, Ministro da Justiça.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores.)

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - O Expediente lido vai à publicação.
Há ovadores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourlval Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTJiSTA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, compromissos
da campanha eleitoral me impediram de permanecer nesta Capital 1e, assim, de
exaltar a homenag.em prestada, no dia 20 de setembro passado, à memória do
saudoso Presidente Humberto de Alencar Castello Branco, na data ·em que completaria 74 anos de idade.
Naquele dia, procedeu-se à Inauguração de um monumento através do qual
o tpovo e o Governo da Guanabara reverenciaram a memória do grande estadista,
que, nascido no Ceará, viveu tantos anos no Rio e tanto serviu tàquela Cidade.
O monumento, construido pelo escultor Dante Croce, fica situado ao ~ado
do Forte Duque de C:axlas e à sua Inauguração estiveram presentes o ex-Presidente Garrastazu Médlci; Vice-Presidente General Adalberto Pereira dos Santos;
Governador Chagas Freitas; comandantes do 1.0 Distrito !Naval, Almirante Júlio
de Sá Bierrenbach e do 1.0 Exército, General cr::!oeinaldo Melo de Almeida; os Ministros da ~eronáutlca, Brigadeiro Araripe Macedo, e da !Previdência Social, Dr.
Nacimento Silva, e o General Fiuza de Castro.
Sr. Presidente, esta é uma homenag.em das mais justas e à qual não podemos
deixar de emprestar nossa solidariedade, além de registrá-la em nossos Anais.
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Presidente Castello Branco, que tanto realizou pelo Brasil e a :Revolução. Grande
estadista, a ele ficamos devendo obra que o tempo dará sempre dimensões
maiores.
Devo, ainda, destacar a presença naquela bela homenagem de Dona Antonieta
Diniz e do Sr. Paulo Castello Branco, filhos do .ex-PresicLente, cuja amizade muito
prezo.
Não poderia, de modo algum, deixar de eXJaltar o Governador e o povo
carioca pela justa homenagem que prestaram à memória de um dos grandes
estadistas do Brasil, o ·Marechal Castello Branco, que colocou sua vida inteira a
&emço do País ·e, na Presidência da República, retirou o Brasil de uma situação
caótica, governando cLemocraticamente, a despeito da situação anômala daqueles
atribulados dias.
A rpres·ença do Marechal Castello Branco permanece rpor demais viva. iNão
sei se essa presença. ainda mais se aviva em homens que, como nós, t!'l'emos a
feliz oportunidade do seu convívio, e recebemos também a grandeza da sua confianC{a traduzida nwna tão árdua quanto honrosa missão a ser cumprida. A presença do Marechal Castello Branco se faz viva neste País, não só na memória
daqueles que privaram da sua amizade, e puderam com ele conviver, sentindo
de perto o quanto de dignidade, de amor à causa pública, de espírito de renúncia,
de firmeza de caráter e de humanidade ele era possuidor, como também nos próprios rumos da vida política e a.dministvativa deste País que foram profundamente marcadas por Oastello Branco e adquiriram características que o farão
para seiii!Pre lembrado.
Castello Branco está ligado, indissoluvelmente, a uma página muito importante da nossa História, não só ;por ter sido o primeiro Presidente da RevoluC{áo,
mas, sobretudo, pela ação que soube desenvolver como estadista que se revelou
num dos momentos mais cruciais da vida brasil·eira..
Castello Branco encarnou com propriedade aquela frase que s·e transformou
em ldeário de ação: "A Pátria tudo se dá e nada se pede". De fato, poucos como
castello Branco terão cumprido tão zelosamente o id•eal de servir à Pátria sem
jamais servir-se, de sacrificar·se sempre sem jamais buscar recompensa. Isso,
ele o demonstrou nos campos de batalha da Itália, e em toda a sua austera vida
de militar. Isso, elJe o demonstrou coroando a sua vida pública, ao exercer a Presidência da República. A vida d·e Castello Branco é por conseguinte um exemplo
vívido para as futuras ge~ações de bl1ruJUeiros •e nadJa mai,s jw:to do que cultuar
a. sua memória. assinalando na perpetuidade do bronze ·e grandiosidade da sua.
existência..
De castello Branco, poder-se-la álzer, parodiando a frase do grande sergipano Gilberto Amado, ao fazer o necrológio de Raul Soares:
"A sua cabeça era cheia de idéias, o seu coração cheio de ideais, a sua
vontade che1a de energia, e o seu Oaráter merece a velha comparação, aí
justa, o seu caráter, era da têmpera dos metais incorruptíveis."
Eterniza-se no bronze a quem já se eternizou no coração dia Pátria. (Muito
bem! Palmas.)
o SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) -Concedo a palavra ao nobre Senador
Jarbas Passarinho. (Pausa.)
S. Ex.• não está presente.
Concedo .a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
o SR. LUIZ CAVALCANTE - Sr. Presidente, Srs. Senadores, retorno esta
tarde ao meu tema predileto, o petróleo. Desta vez com o ob}etivo principal de
1er e portanto, Inserir nos Anais d·esta Casa um artigo do jornalista Murllo Melo
FUho a que a ~evista Manchete deu guarida, •em seu último número, sob o seguinte título: "O Petróleo é Nosso?" A guisa de síntese do pensamento do autor,
encimam o título os seguintes dizeves: "O Brasil de'l'e atrair técnicas e capitais
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submarina."
É

o seguinte o texto do artigo:

"Se o Brasil continuar importando petróleo nesse preço e nesse volume,
estarão seriamente ameaçados quase todos os objetivos e esperanças
nacionais. Pagavemos este ano US$ 3 biLhões ipelos 600 m1l barris diárlos
que estamos importando para acrescentar-se aos quase 200 mil que já
produzimos diariamente. No próximo ano, talvez tellihamos de pagar
US$ 4 bilhões. No ano seguinte, US$ 5 bilhões. Até onde podemos ir gastando, num item apenas, quase todo o dinheiro penos111mente produzido
em :m11..lta.res de itens ·exportados? Até quando o organismo nacional
poderá esvair-se ne&Sa sangria dolorosa e perigosa? O impasse é multo
grave e muito sério.
Economizar combustível não é uma solução, mas apenas um :paliativo,
que traz em seu bojo todo um elenco de restrições e de retrocessos.
A solução é descobrir petróleo. Países como o Uruguai, o Japão ou a Suiça
não têm sequer a esperança de tentá-lo. Mas o Brasil tem essa c:hance,
porque dispõe de um enorme espace terrestre e de uma imensa :plataforma marítima, ainda não pesquisados em sua quase totalidade.
Pode s~er inclusive que o Brasil r~ealmente não tenha petróleo em quantidade considerável, numa confirmação do famoso Relatório Link. Mas
temos pelo menos a obrigação e o dever de procurá-lo intensamente,
perfurando-o com o maior número possível de sondas - outra mercadoria também agora já muito escassa e cara, .porque se intensificou no
mundo todo a corrida pelo novo ouro.
A Natureza terá sido irónica conosco se não tiver destinado petróleo a
uma superfície de 8 milhões e 511 mil quilómetros quadrados, além das
200 milhas submarinas, que até o próprio c!Uculo das probabilidades torna
promissores. Não é provável também que ele se detenha justamente no
limite das nossas fronteiras com o Peru, a Venezuela, a Bolívia e não
passe um pouco para o lado de cá.
A PETROBaAS está fazendo um admirável esforço e gastando na prospecção a maior soma possível de dinheiro a seu dispor: Cr$ 1 bilhão e 735
milhões só este ano. Seus geólogos e engenheiros, competentes, dedicados
e patriotas, estão devassando o subsolo e o litoral numa .procura quase
dramática. Basta sobrevoar as torres plantadas ao lar.go do !Recôncavo,
de Campos, ou dos poços de Mero, Robalo, Caioba, Dourados, Guaricema,
Camarim, Carmópolis e Macau, ou ainda das longínquas áreas no Solimões, no J111vari, no Acre, no médio Amazonas e em Siquirana, para se
admirar o heroísmo desses jovens técnicos contra as marés e a profundeza do oceano. Basta lguahnente conhecer o trabalho que a PETROB&AS,
através da BRASPETRO, está r·ealizanà•D· no kã, na Nlgérta, no Eglto, na
Líbia, na Venezuela, em Madagascar e na Bolívia, com áreas concedidas
pelos seus ,governos ao Brasil, para se concluir que o empenho brasileiro
na busca de óleo já se ampliou além das nossas fronteiras.
Acontece, porém, que o problema é bem mais urgente e angustiante.
Cada dia que passa, estamos gastando na importação de petróleo quase
US$ 10 milhões, que praticamente não temos, tpols os desviamos de outras
necessidades :prementes. Também .a cada dia que passa a demanda reprimida só tende a aumentar, inclusive porque, se sonhamos em manter
um .progresso económico de 10% ao ano, teremos necessidades cada vez
maiores de combustíveis. A urgência será tanto maior quanto mais se
saiba que um lençol petrolíf,ero, &escoberto agora, só entrará em plena
produção daqui a três antOs.
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do relógio.
COmo? Simplesmente atraindo do estrangeiro para o nosso .setor petrollfero as técnicas e os capitais que nos faltam e que podem vir de
quaisquer partes do mundo; da Rússia, dos Estados Unidos, da Tchecoslováquia, da Holanda, da Itália, da Polônia, da Inglaterra e dos
países árabes, sem nenhuma discriminação de ordem política, ideológica ou racial.
Já somos suficientemente adultos e fortes para não recearmos a colaboração estrangeira, num mundo cada vez menor e mais interligado.
Dizer estas coisas há 20 anos, quando o barril de petróleo custava menos
de 1 dólar, seria entreguismo. Dizê-las hoj~. quando, estamos pagando,
às companhias estrangeiras, 15 vezes mais pelo mesmo barril é prova
do mais autêntico nacionalismo de defesa das nossas divisas cada vez
mais difíceis de produzir e de salvaguarda justamente do dinheiro de
que precisamos para realizarmos o desenvolvimento e chegarmos à emancipação definitiva.
O Brasil já admite o capital estrangeiro na petroquímica, nos bancos
de investimento, no mercado de ações e em vários outros segmentos
importante da .vida nacional. Já o admite na própria distribuição de
petróleo, que é uma espécie d·e filet mignon, sem riscos, nem perigos ou
incertezas. Por que não o admitir na exploração e na pesquisa, que são
o osso duro de roer, onde tudo é arriscado, perigoso e Incerto,?
Por uma feliz coincidência, está na Pr·esidência da República um dos
,pouco.s homens públicos deste país com autoridade política, militar, moral e técnica para atrair os capitais estrangeiros que nos queiram ajudar
a descobrir petróleo. Se o General Ernesto Geisel, que foi um dos grandes
presidentes da PETROBRAS, tomar esta decisão histórica, ninguém lhe
poderá, em sã consciência, levantar a menor critica ou suspeita.
Sabe-se ainda que:
1. A maioria do governo é favorável à celebração dos contratos de serviço, embora se ressalve que a decisão final será da exclusiva competência do chefe de Estado, enquanto se concluem os estudos atualmente
em curso ao nível dos mais altos escalões.
2. Diante da crise, aumentou o interesse internacional e já eXistem
pelo menos quatro propostas concretas de firmas e governos estrangeiros para extração de petróleo no Brasil, dentro das eXigências e condições de prazo e pagamento que nós estabelecermos, inclusive concedendo-lhes apenas as áreas mais ingratas e reservando as melhores para a
PETROBRAS.
3. ti'ma sondagem de opinião pública, recentemente feita, revelou que
o povo brasileiro quer petróleo e gasolina mais abundantes e baratos,
venham de onde vierem e seja de que jeito for, pois a terrível verdade
é que há apenas um ano ele pagava 80 centav·os pelo mesmo litro que
agora caminha para custar mais de 2 cruzeiros, com todos os tremendos
reflexos dessa triplicação sobre o custo de vida.
A fórmula dos contratos de serviço é muito simples e foi inclusive adotada no todo ou em parte, de um modo ou de outro, pelo MéXico, Venezuela, Irã, Líbia e Arábia Saudita" - aqui o autor esqueceu-se de nomear o Equador, Peru, Bolívia e Colômbia - "que depois de descobrirem petróleo com a técnica e os capitais estrangeiros - tornando-se
auto-suficientes e exportadores - nacionalizaram as empresas, assumiram o controle dos equipamentos, apropriaram-se das instalações e nada
lhes ,aconteceu. Nenhum mariner desembarcou mais nas suas praias.
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imperfeições e reduzindo a zero a margem de risco. O Ministério de
Minas e Energia, a PETROBRAS e o Conselho Nacional de Petróleo, à
cuja frente se encontram líderes e administradores civis e milltares, da
maior lucidez, honradez e capacidade, comandarão o processo de execução e fiscalização desses contratos, que servirão para fortalecê-los
ainda mais.
Os poços continuaram sendo nossos.
O petróleo também. Não teremos cedidos aos estrangeiros um centímetro
sequer de propriedade do nosso subsolo. Q.. monopólio estatal continuará intocável e absoluto, tal como foi consagrado na Lei n.0 2.004, de
1954, e como tendo sido consolidado até agora, como um pressuposto
•básico da segurança nacional.
Desse monopólio jamais abriremos mão, porque ele representa inclusive
uma conquista importante e inalienável de todo o povo brasileiro.
O que não podemos é continuar pagando, com o nosso suor e sangue,
cada litro de óleo pelo preço que os produtores estrangeiros bem quiserem e entenderem. O que não devemos é prosseguir indefinidamente
submissos a esse processo internacional de espoliação.
Devemos ter coragem suflc~ente para rever as concepções e as idéias
fixas que a própria dinâmica do mundo vai modificando e tornando
ultrapassadas.
As privilegiad~ nações produtoras de petróleo assim o quiseram e determinaram.
O importante e urgente é ter petróleo brotando na superfície, ao alcance
das aflitivas necessidades do nosso progresso, e não debaixo da terra ou
do mar, onde nada valem e tenderão a valer menos ainda em futuro
próximo, quando novas fontes de energia tiverem sido inevitavelmente
descobertas.
Se mesmo sem petróleo já estamos realizando, hã vários anos, o milagre
de um progresso continuado e firme, imagine-se então o que serâ o Brasil com auto-suficiência de petróleo.
Esta é, portanto, uma questão que fala multo de perto c·om os interesses
presentes e futuros da independência e da soberania nacionais. Por isto
mesmo, não poderá ser resolvida com slogans, frases feitas, chavões,
obsessões ou passionalismos.
Mas sim, com bravura, dignidade e correção, vontade de acertar, cabeça fria, objetivldade, visão realista, coragem e patriotismo.
Finda aí o artigo.
Murilo Melo Filho é autor de três livros: O Desafio Brasileiro, com 16 edições, prefaciado pelo Ministro Reis Velloso; O Milagre Brasileiro - este que
tenho em mãos - com 10 edições, prefácio do Ministro Delfim Netto e O Modelo Brasileiro - o mais recente - em terceira edição, prefácio do Ministro
Mário Simonsen.
Estes três livros constituem como que uma versão moderna do meu saudoso livro de leitura de escola primária: Porque Me Ufano do Meu País, do Conde
de Afonso Celso. Aliás, Murilo Melo Filho, nos seus três livros, faz constantes
referências a ufanismo, à ufania e a Afonso Celso. Vejamos uma dessas referências, no prefácio de O Milagre Brasileiro:
Nessa análise, os brasileiros costumam divld!r:se, diante do Brasil, em
três categorias distintas:
1. Os exc·essivamente ufanistas e românticos, que vêem tudo através
de óculos cor-de-rosa, buscando nas reservas do subsolo e nos segredos
da terra aqueles prodígios subl!mados. pelo Conde de Afonso Celso.
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2. Os exageradamente pessimistas e céticos, que vão encontrar em
razões étnicas, ecológicas ou culturais a certeza da nossa inviab!lldade
e descobrem no caipira toda a simbOlogia de um povo sem perspectiva.
3. Os positivamente realistas e objetivos, que não se iludem mais com
sonhos fantasiosas e mirabolantes, mas que se debruçam tecnicamente
em números e possibilldades para chegar a conclusões seguras.
nesta categoria, Sr. Presidente e distintos Colegas, que creio estar eu in-

serido.
E finda Murllo Melo Filho o prefácio de seu livro:
o gigante adormecido e deitado eternamente em berço esplêndido desperta agora para recuperar o tempo perdido e ingressar, como membro
efetivo, no clube dos países prósperos. E o faz convencido da necessidade
de correr contra os ponteiros do relógio, a fim de eliminar o gap que o
separa do mundo desenvolvido.
Numa corrida de tanta velocidade, serão irremediavelmente deiXados
para trás os vagarosos, os lentos, os preguiçosos e os sonhadores.
O Brasil de hoje tem pressa. Para ele soou a hora do desafio e do milagre.
Ainda Murilo Melo Filho, no seu terceiro livro, O Modelo Brasileiro, à página 170, faz uma referência muito honrosa a um autor da minha preferência particular, que é o Major Luiz Cavalcante, conforme é conhecido lá nas Alagoas.
O artigo da Manchete que venho de ler, Sr. Presidente, reconhece o esforço
enorme da PETROBIR.AS. É um artigo sem qualquer exag·ero. A bem dizer, se
exagero há, é apenas quando diz Murilo Melo Filho que a produção atual de
petróleo é de 200 mil barris diários - di-lo duas vezes no seu trabalho. Aqui,
ele equivocou-se de pouco, e afinal de contas não tenho a intenção de catar
pulgas em leão.
Mas, tenho em mãos o próprio Relatório da PETROBRAS referente ao primeiro semestre deste ano, publicado em todos os grandes jornais do Brasil. Diz
o próprio Relatório:
"11. A produção de petróieo bruto oa.Lcamçou, no período, c,erca de 5
milhões de metros cúbicos (31,5 milhões de barris), que representa a
média diária de 174 mil barris."
Faltam ainda para completar o número de Murilo Melo Filho, 26 mil barris
- o que não é coisa que se jogue fora.
No ano passado, pelo Relatório da PETROBRAS, que tenho em mãos, a
média diária, para todo o ano, foi de 170 mil barris. Agora, 174 mil. Houve, portanto, um aumento de 2% na produção de petróleo, no primeiro semestre deste
ano.
E qual teria sido o aumento do consumo de petróleo no Brasil no primeiro
semestre? Quem vai dizer é o Relatório da PETROBRAS.
Esclarece o Relatório que, no primeiro semestre de 1974, o aumento do conmumo dos principais derivados do petróleo foi de 11,5%. Então, 2% o aumento
da produção, e 11,5% o aumento do consumo. Se a produção e o consumo
tiverem, no segundo semestre, o mesmo comportamento que no primeiro, chegaremos ao fim do ano com:
Produção: 10 milhões de metros cúbicos.
Consumo: 46 milhões e 900 mil metros cúbicos.
E a correlação, produção-consumo, será de precisamente 21,3%.
Desse modo, se cumprirá o vaticinio do General Ernesto Geisel quando, ao
transmitir a Presidência da PETROBRAS, e após arrolar os êxitos da empresa,
assim concluiu:
"Contudo subsiste a grande vu1nerab1l1dade decorrente da deficiente produção de óleo cru no País, em confronto com o consumo. A correlação
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E'.ltiio, concretiza-se em rna!s um ano, a tendência da dirninuição 'da correlação entre a produção e o consumo.
Dos relatórios da PETROBRAS extraírnos que em 1971 essa correlação, em
números redondos, foi de 29%; em. 1972, baixou para 26%; em 1973 baixou para
23% e, agora, em 74 baixará, possivelmenrt;e, para 21%, para mais ou também
um pouco para menos.
E teremos de importar, neste ano, 36 milhões e novecentos mil metros cúbicos, ou seja, duzentos e trinta e dois milhões de barris.
.
.
Qual será o dispêndio? O relatório não menciona o preço :Pelo. qual o petróleo está sendo adquirido este ano. Mas o Jornal do Brasil .de 1.0 de junho
de 74, diz:
"O Brasil chegou a pagar 16 dólares por barril, conforme lembra o Ministro Ueki. E, agora, o preço internacional está em 13 ~ólares."
O Correio Braziliense de 23 de agosto, mais recente, atribui ao Ministro Ueki
estas palavras:
"O Brasil está pagando atualmente o preço CIF médio entre 12,20 a
12,30 dólares o barril."
Então, Sr. Presidente, não é nenhuma temeridade, nenhum exagero, tomarmos, como. preço médio, 13 dólares o barril. E, neste caso, os duzentos e trinta
e dois milhões de barris que teremos de importar irão nos custar um pouco
mais de 3 bilhões de dólares.
Ao câmbio atual serão mais de 21 bilhões de cruzeiros.
Pois bem, a despesa prevista no Orçamento da União, neste ano de 1974,
com os três Ministérios militares - Exército, Marinha e Aeronáutica, vigas.
mestras da defesa nacional, vai apenas a 7,8 bilhões de cruzeiros. A 21 bilhões
de cruzeiros não chega nem mesmo a soma das dotações destinadas a todos
os 16 Ministérios da República, no corrente ano, inclusive as dotações da Pre·
sidência da República, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.
Vê-se, pois, que a Nação despenderá este ano quase três vezes mais com a
aquisição de petróleo do que com as suas Forças Armadas em conjunto. Logo,
o. petróleo constitui, de longe, nossa maior vulnerabilidade reconhecida pelo
General Ernesto Geisel ao dizer, recentemente, que "o petróleo é nosso maior
problema".
O Sr. Helvídio Nunes- V. Ex.a. me honra com o aparte? ·
o SR. LUIZ CAVALCANTE - Com muita honra e muito agrado, porque.
estou cansadissimo, meu distinto colega.
., .
O Sr. Belvídio Nunes - Nobre Senador Luiz Cavalcante, como a Casa, entendo que V. Ex.a. é um estudioso do problema do petróleo, um estudioso _sério. e,.
sobre~udo, autêntico. Em razão desta seriedade e desta autenticidade, V. Ex.a.
defende uma politica que não ~eja a do monopólio esta:tal, na exploração e na
produção do petróleo. Eu sou apenas um curioso desse assunto, talvez vittma
da propaganda oficial, mas confesso que ainda não encontre!, apesar do esforço
reiterado de V. Ex.a., argumentos que me tenham sensibilizado, e, sobretudo
convencido profundamente a mudar de orientação. Estranhei, e posteriormente
fiz questão de verificar, lendo o artigo que V. Ex.a., também lendo, vai transcrever nos anais da Casa, o seguinte tópico:
"Dizer estas coisas há 20 anos, quando o barril de petróleo custava menos de 1 dólar, seria entreguismo. Dizê-las hoje, quando estamos pagando, às companhias estrangeiras, 15 vezes mais pelo mesmo barril,
é prova do mais autêntico nacionalismo."
:
Aqui está uma confissão escrita, de que há vinte anos o preço do petróleo
subiu apenas quinze vezes. Face a taxas cambiais flexíveis há vários anos, será
que os produtos com que se faz a agricuLtura, será que os produtos industriais,
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vinte anos? É o esclarecimento que desejo alcançar de V. Ex.a
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Eu vou desbordar a pergunta de v. Ex.a, que
constitui a parte final do seu oportunissimo aparte, para me ater, justamente, ao
inicio dt:_le, quando V. Ex.a me capitula entre os revislonistas do monopólio estaltal. Nao nego que admito a revisão do monopólio estatal. Mas, não preciSa
chegar a tanto, porque estamos numa era de pragmatismo, estamos felizmente
no Brasil, pais fértil em fórmulas, como de resto outras nações e já se descobriu que para atrair o capital estrangeiro não é preciso revogar o monopólio
estatal.
Há duas soluções: os contratos de serviço, que são esses que tem feito a
auto-suficiência da Bolivla, do Peru, do Equador, da Colombia, da Venezuela,
de todos os Paises Arabes; e há a fórmula dos "royalties", que é aquela em
que o País hospedeiro paga a produção que a companhia estrangeira alcançar.
A BRASPETRO está perfurando na Líbia sob a forma de contrato de serviço.
Na Líbia vai caber ao Brasil o correspondente a 15% do petróleo extraído.
O nosso distinto colega Jarbas Passarinho, ex-Ministro da Educação e Cultura, e também antigo Diretor da PETROBRAS na região amazónica, a ele também repugna a derrogação do monopólio. S. Ex.a fez recentemente uma defesa
exuberante, eloqüente e comomente da PETROBR.AS, neste Plenário. No final do
seu discurso, ele diz simplesmente isto que passo a ler literalmente:
"Admito, e talvez seja esse o ponto de vista 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 o monopólio no Méximo, invertendo o velho sistema colonial e explorador; é ela
que paga os rOIYalties àqueles que querem vir, com ela, correr riscos na
descober.ta do petróleo, se houver companhias interessadas nisso - elas
que estão sendo expulsas de outras partes do mundo - que venham c recebam uma taxa natural de lucro, porque ninguém vem apenas :perfurar para depois receber em óleo o valor da perfuração, que é lotél'lco,
que é duvidoso, mas que receba o valor natural do seu trabalho e uma
taxa adicional de lucro que a PETROBRAS estabeleça, como faz a
PEMEX. Ai, acredito que teremos um influxo de capital"
É justamente esse influxo de capital, meu nobre colega Helvídlo Nunes, que
desejo, de uma forma. ou de outra. Aliás, não me parece que nos contratos de
serviço ou pagamento d·e royalties haja diferença fundamental. É coisa como se
chamar "Francisco" ou simplesmente "Chico", no meu fraco entendimento.
Mas, Sr. Presidente, o que há de mais penoso nesses três b!lhões de dólares
que despenderemos este ano - Sr. Pl'llsidente, já começo a me apoquentar por
ver que o impaciente vagalume da mesa chama minha atenção para o tempo,
que se esgota. Possivelmente, a sessão de hoje não será daquelas duradouras, causadas pelas discussões do Senador Franco Montoro. Assim, rogo a v. Ex.a .•• Já
me sinto calmo ao VIer que a luz da mesa se apaga. Muito obrigado - com o
petróleo, é que eles se esvwem, na sua maior parte, no instante fugaz de uma
fração de segundos, .porque o grosso de petl'óleo Importado é queimado nos
cllindl'os dos automóveis e dos caminhões, já qu.e 63% do transporte, no Bras!!,
é feito por via rodoviária. Então, esses três bilhões de dólares, queimados numa
fração de segundo, vão Impedir que o Pais possa adquirir bens de ca.pltal que
vão durar décadas, como é o caso, por exemplo, dos g1eradores das nossas hidrelétr!cas. de que tanto necessitamos. O mês de agosto findou com um déficit na
balança comercial do Bras!! dle 3,5 bilhões d·e dólares. Não é segredo para ninguém
que em serviços iremos d'es.pender mais dois bilhões de dólares e com a amortização da dívida, outros dois bilhões. Então o nosso deficit em conta corrente, este
ano, ser,á, na melhor hipótese, Infelizmente, de no'VIe bilhões eLe dólares. Nove bilhões de dólares que só podem ser cobertos de duas maneiras: ou por inV'estlmentos dire,tos do estrangeiro ou por empréstimos.
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na verdade, vamos tomar dinheiro
emprestado para queimar 36 milhões de m3 de gasolina, e óleo diesel no instante
fugaz de uma fração de segundos. Isto é terrível!
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localizei todas a.s usinas hldrelétricas, j â construídas, em construção e as proj etadas, na fértil bacia do Rio Paraná. Com estes três bilhões eLe dóLar·es :poderíamos adquirir todos os ~radares para a grande usina de Italpu, que vai <produzir
lO mil MW. Adquiriríamos também os geradores da projetada usina de D.ba
Grande, um pouco mais acima, no Rio !Paraná, cerca de 2 mil e seiscentos
megawatts. Adquiriríamos, ainda, os geradores da Usina de Porto Primavera, de
dois mil megawatts. Adquiriríamos os geradores restantes da Ilha Solteira, que é
de 3.600 megawatts, mas ainda gerando menos de dois mil megawatts. Indo para
o Rio Grande, adquiriríamos os geradores da Usina de Agua Vermelha de 1.380
megawatts, em construção. Adquiriríamos os geradores da Usina de Igarapava684 megawatts -, como está previSto, e mais as pequenas Usinas de Funil e de
São Miguel. Adquiriríamos, também, no Rio Tletê, os geradores da Usina de Dois
Irmãos- 300 megawatts. Adquiriríamos os geradores da Usina de São Simão, no
Rio Pamaíba - 2.500 megawatts. E, adquiriríamos, as Usinas projetadas, para
este mesmo rio, de Itumbiara, Anhanguera, Embarcação, Cachoeira do Sertão,
Bocaina e Escada Grande.
· ·
De sobra, Sr. Presidente, e com muita sobra ainda, adquiriríamos os geradores da Usina de Tucuruí, ligada ao projeto de Carajás. Adquiriríamos, outrossim,
os geradores da projetada nova e grande Usina, entre o meu Estado e o Estado
do Senador Lourival Baptista, nas proximidades de Piranhas, no Rio São Francisco.
Sr. Presidente, o dispêndio com os geradores de todas essas usinas ainda
que multiplicados por dois não chegaria a três bilhões de dólares! E ·eles - os
geradores - durariam, pelo menos, 30 anos, tempo Infinitamente maior do que
aquele fugaz Instante em que 36 milhões de metros cúbicos de petróLeo serão
queimados, este ano, nos cilindros dos automóveis e dos caminhões, no Brasil!
Como homena~m. Sr. Presidente, a jornais onde tenho col:hido subsídios
para essa minha constante arenga em torno do petróleo, vou Ler de cada um
deles tópicos de artigos recentes. Em primeiro lugar, o ·editorial do Jornal do
Brasil, do dia 7 do corrente:
"A Braspetro, subsidiária Internacional da Petrobrás, passou a atuar em
mais um ·pais: a Líbia. É este o sétimo país onde a nossa companhia
aplica equipamentos, capitais e técnica em busca de novos campos petrolíferos. No propó.sito de assegurar petróleo em quantidade adequada
aos níveis de crescimento do nosso país, a Petrobrás expandiu-se, adotando o espírito ,empresarial e pragmático.
A Líbia, pais árabe produtor de petróleo, ao assinar contrato com a
Braspetro, para e~ploração de vasta área ao Sul .e Sudeste de Trípoli,
não abriu mão da nacionalização de seu petróleo. O contrato determina
que, do petróleo porventura encontrado e extraído, 85% ficarão naquele
país, cabendo a ,porcentagem restante à empr:esa brasileira."
Conforme eu disse ao eminente colega Helvídio Nunes.
"0 convênio celebrado interessa às duas partes. A Líbia continuará a
deter sua principal riqueza. Se jorrar petróleo na área da concessão,
tanto melhor para a sua auto-suficiência."
Se não jorrar petróleo, tanto pior para o Brasil, que nada vai receber.
"Nada impede que acordos semelhantes sejam f·eitos aqui. Na .pesquisa.
e lavra de petróleo em nosso subsolo e na plataforma submarina, a
Petrobrás não empreende apenas uma corrida contra o tempo. Desafia,
também a curva de aumento do consumo. O último relatórl.o da empresa estatal à que me referi - demonstrou que, não obstante os novos
poços .perfurados, e em pleno regime de exploração econômica continuados, em termos de fornecimento próprio, no ano de 1969."
Na verdad,e Sr. Presidente, ainda não foi batido o recorde de 10 milhões
de metros cúbiéos, estabelecido em 1969.
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outro lado, o preço internacional do barril de petróleo desaconselha a
política gradualista de busca de outros lençóis unicamente através da
PETROBRAS. Por maiores que sejam os recursos da empresa, elas serão
·amesquinhados pela necessidade e urgência de avançarmos com maior
decisão e rapidez no caminho da auto-suficiência. Obter mais petróleo
- principalmente se estraído de nossa jazida - é o que importa nesse
momento.
Se esse tipo de negócio, na base de uma cota de 15% para a empresa
exploradora, interessa à PETRJOBRAS no exterior, interessará mais ainda
em nosso país."
Cabe, aqUi, .por minha vez, aos que temem a participação estrangeira na
pesquisa e na produção de nosso petróleo, perguntar: do ponto d·e vista da segurança nacional, principalmente em caso de conflito armado, em que sejamos
diretamente -envolvido~ ou não, o que ofer.ece maior garantia ao Brasil: Petróleo
extraído pela .BIR.Am'IETRO no estrangeiro, ou petróleo extraído no Brasil por
estrangeiro? Cada um que responda, com consciência, a esta pergunta.
E O Estado de S. Paulo de 22 de s1etembro diz:
"Hoje, o Brasil tem sua soberania indubitavelmente assentada em bases
sólidas, fruto de um trabalho consciencioso e efetlvo no setor desenvolvimentista e de segurança nacional. Só teríamos a lucrar, assim, se obtivéssemos o auxilio do capital estrangeiro para a pesquisa, prospecção e
extração do petróleo, pois obteríamos resultados mais rápidos, diante das
necessidades crescentes, sem corrermos o risco da influência direta ou
indireta do interesse estrangeiro em no.ssos negócios. A pr·esente crise
mundial de petróleo exige novas soluções, prontas e eficazes desde que
garantidas conforme nossas conveniências: 2) por outro lado, a Petrobrás
desenvolV~eu-se enormemente, nos últimos anos, chegando a se associar,
no ~estrangeiro, para 'a pesquisa d·e novas jazidas; por que, então, deixariamos ee adotar, aqui, os métodos e a filosofia que seguimos lã fora?"
É a pergunta que faz O Estado de S. Paulo: Por que?
Visão, em seu número de 8 de julho, argumenta:
"É preciso enfrentar sem vacilação o problema da exploração de petróleo
em território nacional. Isso, se quisermos resolVler duas questões Igualmente graves: de um lado, a segurança do abastecimento; e, de outro, a
manutenção da capacidad·e de Importar, bens e matérias-primas que o
desenvolvimento do Brasll exigirá em quantidades cada Vlez maiores."
E. por fim, O Globo. Mas, ·em relação a O Globo, não vou ler nenhum tópiCO'
dos seus bri1hantes editoriais. Lerei simplesmente a carta de um leitor, uma
carta que está publicada na edição de 22 de fevereiro de 1974, e que eu guarde!,
zelosamente, à espera deste momento.
Diz o missivista - Antônio Camargo, de Culabá:
"Na qualldad·e de bom brasileiro, quites com o Imposto de Renda e outras
obrigações de cidadão, acho que tenho o direito de solicitar, por intermédio deste jornal, que esclareçam não só a mim como a milhões de
brasileiros porque a PETROBRAS não pesquisa .petróleo na região do
Pantanal, zona rica, riquíssima m•esmo, em gás e petróleo?
Conheço aquela região como a palma da minha mão. Em certas áreas,
o cheiro de gâs que aflora do subsolo é tão forte que causa mal-estar às
pessoas. A ocorrência de lama de petróleo também é notória, em muitas
p:trtes. Vou contar-lhes um fato que se passou comigo e amigos meus,
em certa ocasião: ao acendermos uma fogueira para fazer .a nossa
comida, notamos que as mad·eiras, galhos secos do chão, estavam impregnados de um barro preto cheirando a petróleo e que este barro pegava
fogo com multa facllldade •e, assim, fizemos nossa comida na terra preta,
em multas lugares em que a encontramos.
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Por que à Guerra do Chaco - custeada pela SHELL e pela 'STANDAiRD
OIL- foi dado tal nome? Sabe-se multo bem! A zona do Pantanal poderia ser o pólo químico do Pais e, por que não, do mundo? E seria evitada a poluição em áreas próximas às grandes cidades." ·
Da carta o jornal transcreve apenas os trechos que ele achou mais expresISivos.
A próposito do Pantanal, Sr. Presidente. Srs. Senadores, inclui-se ele nas
áreas sedimentares, áreas propícias à ocorrência do chamado ouro-negro.
Data de 1883 a visão profética de São João Bosco, da existência de imensas
jazidas no Pantanal mato-grossense. Assim descreveu o próprio Santo, o seu
maravilhoso sonho:
"Eu o enxergava nas vísceras das montanhas e nas profundezas das
planícies. Tinha, sob os olhos, as riquezas Incomparáveis dessas regiões.
as quais, um dia, serão descobertas. Eu via numerosos minérios de
metais preclooos, jazidas in•esgo·táveis de cao'!'Vão de pedta, depósitos de
petróleo tão abundante como jamais se acharam noutros lugares."
Entre os muitos crentes na profecia de São João Bosco figurava o inolvidável Monteiro Lobato, cuja vida foi abreviada pela árdua luta travada na
afirmação da riqueza do nosso subsolo. Mais do que ninguém, acreditava Lobato
ser esta terra de tal maneira dadivosa, que, em se pesquisando bem, ela tudo
dá, até petróleo em abundância!
Era o que tinha a dizer, Sr. Pr·esldente, Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.
O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto sena) - Concedo a palawa ao nobre Sr.
Senador Fausto Castelo-Branco.
O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, modernamente . a esperança de viria e o bem-estar geral das populações desenvolvidas
atingiu níveis tão satisfatórios, que as calamidades devastadoras, as epidemias
com altos índices de mortalidade e letalidade encontra-se praticamente superadas e fazem parte da História.
Os povos em desenvolvimento, ao .contrário, continuam lutando com os
problemas, derivantes des-sa impossibilldade de acesso ao progresso científico e,
por isso mesmo, mostrando uma situação sanitária da mais trágica uniformidade: a natalidade, a mortalidade geral e Infantil são tão elevados que se
·afiguram irreais ante o modelo atual de desenvolvimento. Os índices de prevalência de doenças passíveis de prevenção, como a má nutrição, as doenças
próprias da Infância e parasitárias, comportam-se como fatores importantes do
obituário, o quadro de penúria é consideravelmente agr:avado ·pela falta de
sistema de abastecimento d'água e rede de esgotos, hospitais e dlspensârios e,
sobretudo, por uma grave carência de recursos humanos para a saúde.
O desenvolvimento das ciências médicas, gerando uma tendência quase
incoercível à especialização, vem concorrendo para subtrair do campo estrito
da Saúde Pública médicos dotados de uma visão global dos problemas. O rápido
crescimento da população, a amplitude das migrações, as exigências cada vez
maiores no campo social e os limitados recursos econômicos são outros tantos
fatores indicativos de que os recursos e as Instalações técnicas disponíveis devem
ser usados de maneira mais racional e rentável.
As inovações curriculares, Impostas pelas contlgênclas modernas, induzem
os médicos e os demais especialistas em Ciências de Saúde a valorizar cada vez
mais os vínculos que unem as doenças aos prob!emas sociais e econômicos: a
pobreza, a fome e a maciça explosão demográfica. A luz de novos enfoques,
crescem as evidências de que as doenças enquadram-se num contexto de múlti-
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mu]tkilsclplinaA"es, com exigências de Importantes remanejamenros na composlçao de grupo sanitário. Além disso, a avaliação das necessidades e objetivos
da Saúde Pública, assim como a determinação de demanda de pessoal, terá
que se processar num esquema ond·e a Saúde seja encarada como um todo. Esta
visão global da prob'emática, abre perspectivas para um esforço de raclonaUzação dos serviços, a coordenação de todos os recursos sanitários, a aquisição
de Importantes informações bâsicas e a formulação ·e execução de um plano
nacional, apoiado em legislação ad·equada.
A concepção de um sistema sanitário é uma fórmula abrangente de rodas
as atividades, oficiais ou não, relacionadas com a prestação de serviços a uma
determinada comunidade, e com a sua utilização. E relativamente a pessoal
de Saúde, um sistema compreende: o profissional de medicina formado com
base em orientação moderna ou tradicional; uma série completa de Instalações
convenientes; a mobilização de associações profissionais ou de benemerência;
recursos financeiros; estudo psicológico sobre as atitudes e preferências da população a ser beneficiada; delimitação nítida das atribuições do pessoa! com
poder decisório, nos dlf·erentes nív·eis técnicos e administrativos.
· As ações sanitárias, atsim como os meios disponíveis para sua concretização,
dependem universalmente do contexto social e histórico e dos meios pedagógicos
e 'financeiros.·· Ademais, se cada povo ou indivíduo possui características ldentlflcad<Jras, é natural que mulros traços comuns sej.am surpreendidos nos serviços
sanitários de todos os países, dentre os quais sobressaem: grau de prio:J.dade
concedido aos projetas sobre Saúde; nív·eis de planejam.ento e coordenaçao nos
currículos de formação e utll1zação do pessoal especializado; determinação das
fontes financiadoras de cada projeto ou programa.
. Afinal, é ·estritamente necessário considerar a interação de forças e o grau
de relações existentes entre os diversos elementos do sistema sanitário. Poucos
são. os estudos sobre pessoal de saúd·e com uma definição cl!lira sobre os el~
mentos formadores de um sistema sanitário total. Tais estudos, em regra, nao
posuem outra abrangência senão com referência a médicos, dentistas e enfermeiros. J!; muiro comum encontrar entre os modelos de uma organização formadora de pessoal de Saúde, em cujo centro situa-se um médico, uma certa
tendência em exagerar a importância dessa profissão em relação a outras
profissões, também -engajadas, porém não médicas. Entretanto, estou seguramente informado que o ilustre Ministro Pau'o de Almeida Machado, da Saúde,
designou grupo de trabalho com a tarefa específica de definir cada profissão
relac:lonada num sistema .sanitário. Estou aguardando as conclusões desse estudo,
para uma avaliação ·critica ·elo trabalho, ent~egue à •equip·e técnica doo Instituto
Presidente Castello Branco, da mais relevante categoria e experiência.
Em razão dessas dificuldades, ainda não foi possível definir nem mesmo o
que seja "pessoal de Saúde", uma expressão comumente usada como simples
sinônimo de pessoal, mas que comporta interpretação mais ampla. Por "recursos
humanos", de outro lad<J, entendem-se as aptidões, os conhecimentos e as faculdades de que dispõe ou dev·eria .dispor uma certa comunidade para atingir seu
desenvolvimento econômlco e social. A noção de pessoal de Saúde abrange, em
regra, os seguintes el·ementos de composição: as pessoas em condições de exercer
ou que se preparam para o exercício de uma função sanitária; características
sociais dessas pessoas (cultura, experiência e escala de valores).
Talvez fosse oportuno, aqui, pedir desculpas a V. Ex.o.s pelo tom talvez exageradamente didático que venho empregando n·essa minha dissertação em torno
do magno assunto dos Recursos Humanos para a Saúde. Mas, os componentes
desses . recursos, tão difíceis de Individualizar, encartam-se num contexro de
tam·anha importância e, ao mesmo tempo, ainda tão mal avaliados, que eu não
resisti à tentação de tecer essas considerações em torno de1es, ao mesmo tempo
em qu.e me esforço por situar corretamente a sua complexa problemática.
O Planejamento para escolha desse pessoal é talvez a dificuldade mais séria.
Nos países que apenas reúnem modestas condições de planejamenro, os estudos
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relevância. Mais tarde, porém, e na medida em que seja possível acumular
informações mais minuciosas, o objet!vo poderá se alargar para outros problemas, acaso importantes no conjunto de metas do País.
Assim, o Planejamento do.s Recursos Humanos para .a Saúde contempla, de
um lado, a problemática sanitária e, de outro, o desenvolvimento sócio-económico. Esta última meta, dir-se-ia que completa os esforços do planej.amento e
representa o modo mais simples e direto de extrair dele o máximo de eficiência
e rentab1lidade. Realmente, não é possível dissociar os interesses relacionados
com a saúde, da problemática desenvolvimentista, tão na Ordem do Dia. Hã
uma tendência nos meios economistas em considerar o problema da saúde isoladamente, como uma espécie de caudatâria da filosofia desenvolvimentista. Nós,
médicos, enxergamos o problema através de uma óptica mais ampla e objetiva.
Infelizmente, não dispomos de estatisticas nacionais compLetas e, por isso,
recorri aos dados Norte-Americanos. Há um completo paralelismo entre os
problemas em todo o mundo, evidentemente, e o que ocorre entre comunidades
dos Estados Unidos, com as suas implicações sócio-económicas, repete-se do
mesmo modo entre nós. Quero referir-me a um problema relacionado com um
grupo de doenças que muitos supunham erradicadas ou pelo menos seguramente
controladas, mas que agora estão reaparecendo universalmente, com virulência
inusitada e supreendente: as doenças venérias, cujo combate exige dispêndios
sumamente vultosos, mais que, socialmente talando, representam um proveitoso
investimento público. Relatórios Norte-Americanos confirmam que o programa
de controle das venérias vem ex;ercendo um efeito a1tam·ente positivo na economia nacional. A idéia, aliás, de avaliar os benefícios econôm!cos de um
programa de saúde pela comparação com os custos dos mesmos, está muito
longe de ser nova. Nenhum sanitarista ignora que o estilo d·e argumentos que
mais sensibiliza a predispõe favoravelmente à deferição de recursos é que a
sociedade (cidade, estado ou nação) obterá eonsid·eráveis benefícios pela prevenção de doenças e seu cortejo de malefícios: hospitalizações, incapacitações e
mortes. Por exemplo, se as taxas de mortalidade por sífilis, nos Estados Unidos,
fossem as registradas no ano· de 1939, quando teve início um amplo programa
de controle, teriam falecido cerca de 22 mil pessoas em 1968 (ano de dados
disponíveis mais recentes, segundo a Organização Mundial de Saúde), ao invés
de 2. 381, que em verdade ocorreram. Em outras pa'avras, calcula-se que, como
resultado da redução da mortalidade por sífilis, desde 1939; .em um só ano
(1967), foram salvas cerca de 19.600 de uma morte prematura. As estatísticas
Norte-Americanas demonstram, depois de considerar as mortes causadas pela
síf111s para levar em conta a participação na força de trabalho, que os chamados
"ingressos perdidos em toda uma vida" ascendem a 23.455 dólares, por cada
óbito ocasionado p·ela infecção sifilítica. comparada esta cifra com as 19.600
vidas poupadas, os benefícios p21ra a economia do país representariam mais de
quinhentos milhões de dólares, por ano.
Outro exemplo bastante expressivo do retomo das somas investidas no
controle da sífilis é oferecido pelo custo da hospitalização de doentes portadores
de neuro-psicoses sif!lít!cll:s: se a taxa de pacientes que ingressam pela primeira
vez em instituições para tratamento de doenças mentais fossem, como em 1939,
de 6.6 por 100.000 habitantes, teriam dado entrada nesses hospitais umas 13 mil
pessoas Slifetadas de neuro-sífilis, em 1·967, em lugar das 162 que em re~~:lldade
entraram. A diferença entre estas cif.ras representa o número calculado das
primeiras admissões evitadas ou pre'i'enidas em um só Mo (1967), totalizando
cerca d•e 1·2.800 pessoas. Avalia-se num prazo médio de 5 anos a permanência
desses doentes em tratamento hospita'ar. E desta maneir~~: a poupança feita
com os custos de hospitaUzação num prazo de apenas um ano, seria estimado
·em 64.000 anos/hospital. Visto que a manutenção de doentes neuro-siflliticos
em um hospital, eleva-se atua!mente (USA-1968), a 3. 226 dólares, por paciente,
os benelfícios ou e·conomias teoricamente obtidos pelos programas de prevenção
somariam mais de 2.06 milhões de dól21res, por ano, Se essa quantia dissesse
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Além da poupança, muitos outros beneficias de v~~olor Inapreciável foram
obtidos, como resultado da redução da. perda de produtlvida:dea e da hospitalização de pessoas lncapaelta.da.s pela. neuro-sifllis e sif111s cardláca. Um estudo
feito pelo Professor E. Bruusgaa.rã, na. Noruega, avalia que a:través do controle
da sifilis, a partir de 1940, foi evitado que 234.000 pessoas adoecessem de sif111s
cardiovascular, e aproximadamente 15.000 fossem poupadas da cegueira sifilítica.
Tais conquistas. pela sua extraordinária significação social, não podem ser avaliadas em termos de Investimentos.
~ outJ:'()S tempos, as doença:; venéreas constituíram uma das causas maiS
frequentes de · cegueira. A chamada "cegueira. neoma.torum" ou cegueira do
recém-nascido, provocada pela. infecção blenorráglca da mãe durante o parto,
foi em 1907, a causa de 28,2% de ce,guelra, num!ll amostragem então colhida num
hospital para. crianças cegas. Em 19'54-1955, a proporção de casos de "ofta.lmia
neonatorum" entre novos alunos de escolas para cegos havlar descido para. 0,1.
Tal redução foi conseguida graças. em grande parte, à disposição legal que tomou
obrigatório o uso de gotas proflláticas nos olhos dos recém-nascidos.
!Em 1940, calculou-se que 7,9% dos casos de cegueira declarrad<>s nos Estados
Unidos eram devidos à sifills (queratite intersticial). Em H}57, essa percentagem
havia descido para 3 8%. As ações da Saúde P·Ú'bllca, apoiadas em legislação
ardequada, elimlna·ram quase totalmente a c·eguelra provocada pela blenorragla
e a sif111s. Face a essa redução, dlmlnuiram em conseqüência as perdas .sociais e
econômicas, tanto para o Individuo como para a coletlvidade. Entre os benefícios
obtidos com a diminUição da cegueira, conta:-se uma elevação da autoconfiança
entre as pessoas, um revigoramento da força de trabalho para as indústrias,
além da poupança. considerável nos custos de educação para cegos. Embora dlfícU
de determinar o seu valor em termos de economia, tais benefícios ediclonals
são assinalados para demonstrar que, ainda que ba:stante dramáticos e expressivos, os dados anteriormente citados são multo incompletos e representam
apenas uma parte das possíveis repe.rcussões económicas Impostas pela sífilis.
:Mesmo arsslm, tais exemplos (prevenção da neur·o-sít111s e de mortes prematuras)
são sufic;lentes para Ilustrar que, em razão dos programas contra a sífil1s realizadas no passado, conseguiu-se poupanç::t avaliada em cerca de 700 (setecentos)
milhões de dólares.
Mas. Sr. Presidente, já. é tempo de voltar ao tema principal &este meu discurso, para frisar que quando se tra:ta de equil1brar as projeções entre a demanda
e a oferta, os planejadores, educadores e dirigentes devem dispor de uma boa
dose de engenho e imaginação. O modo de ll!bordar o problema varia consideravelmente segundo a perspectiva temporal. A curto prazo, como a oferta é relativamente fixa para todas as categorias de pessoal de saúde, para corrigir o
desequllibrlo entre oferta e demanda é preciso aliviar as necessidades. Quando,
porém, o planejamento abarca mais de 5 ou 10 anos, a oferta adquire progressivamente as características de uma varlâvel depend·ente, enquanto as necessidades se tornam mais independentes. No entanto, mesmo que o número de opções
seja maior, o planejador deve considerar certos fatores que porem limitar, às
vezes, consideravelmente as possibiUdades de expansão da oferta, a fim de enfrentar as necessidades estimadas: considerações económicas, capacidade das
Instituições docentes, valores sociais, etc.
No esforço de equilibrar a oferta com a demanda, deve-se ter sempre presente
que uma modificação no painel doe pessoal da saúde é a:penas mais uma medida
a que pode recorrer o pessoal da saúde responsável pelas decisões. Novas estratégias devem ser testadas e avaliadas; é muito importltilte não permanecer
atado às tradições, sempre limitantes. Uma boa e saudável med'ida é o exame
da poss!:bllldade de criar novos tipos de traba:lhadores sanitários. A princípio,
os esforços para dimensionar quantitativamente como a modificação de uma
variável lruflui sobre as demais, no complexo sistema de assistência sanitária:,
só produzirão resultados de valor limitado. Mas, com a experiência, as técnicas
deste gênero permitirão ampl!ar de muito o âmbito era anáJise.

- 506Muitos e complexos são os fatores politlcos, econômlcos e socla:is que Influem
na aplicação de uma politica de recursos humanos, valendo menção a estranha
Incapacidade .de se dinamizar os pz:ogramas, uma vez esta,belecldos. Em seu
conjunto, ta:l.s fatores estariam ligados:
- às variações da capacidad·e de um pais para· executar os programas,
em conseqüência de circunstâncias econômlcas e politicas;
,..

- uma. Incapacidade. perma:nente para compreender ou aceitar plenamente as conseqüências fiscais, sociais ou educativas do programa. . ·
Em 1970, a xxnr Assembléia Mundial de Saúde enunciou os principios
fundamentais de desenvolvimento dos serviços nacionais .. de sa:úde,. fr1sando a
importância. da. planificação sanltâria e da utilização de tod·as as forças disponíveis na sociedade. Uma das conclusões da Assembléia: salientava que, entre os
pr1nciplos .aplicáveis, ·estaYa o "da formação racional 'Cie pessoal sanitário nacional de todas as categorias, requisito e&encli:tl para o bom funcionamento de
qualquer sistema de saúde, e o reconhecimento, por parte de todo pessoal médico,
de sua .grande respoonsabllldade social".
O planejamento dirigido no sentido de a'canC}ar uma: equitativa distribuição
de pe&oal e dos recursos sanitários Implica, no caso de uma economia de
mercado, que o setor "Saúde Pública" pode competir com outros setores de
atlv!d111des para a obtenção de créditos e, no caso de um pa:is com eco:J;lomia
planificada,. que esse mercado seja objeto de controle mais centralizado. A
prática ensina que os esforços desenvolvidos em favor da expansão de um certo
setor, pode deflagrar, em contrapartida uma onda de oposição de outros setores.
1!: necessário levar em conta tais problemas, mesmo que pareçam menores.
De outra parte. os hâbitos sociais relativos à manelr~ de receber o:u soll~ltar
assistência, estão, via de regra, tão profundamente enraiza:dos que é muito dlfic11
transformá-los. Tudo isso .servirá de aviso aos responsáveis pela Introdução, ou
administração de Programas de Recursos Humanos. De uma forma ou de outra,
em termos universais, as dificuldades virão à tona. Tais oP.stáculos som·ente·S~
supera.dos, se todos interessados no programa. administra.dores .e ad'mlnistrados,
empenharem as .suas energias num esforço coordenado. ·
· ·
O assunto, Sr. Presidente, é longo e fascinante. Trouxe, hoje, apenas a:'guns
aspectos dessa complexa e emlbaraçosa at!v1dade, tão fundamental aos modernos
planejamentos de saúde .. Nesse lnterfac!es, não quis sair, deliberadamente, da
superfície, já que tenciono. abordar o problema. nos seus vâr!os af~oramentos,
numa próxima vez. Receio, talvez, ter-me alongado mais do que devia. mas a isso
tu! a..rrasta:do pela atraente com·poslção sóc!o-'humana do programa. Como.médiço,
então, sinto plenamente a necessidade que se tem de doQtar os nossos já antiquados Serviços de Sa:úde dessas inovações tão válidas e rentáveis. No estado .atual
de nosso posicionamento em relação à Saúde, creio mesmo que a Introdução ,de
novos conceitos na técnica: de seleção dos seus recursos humanos, é medlda
de pura .SO·brevivência. E não sou uma voz !solada â dizer táls verdades. .o
eminente MiniStro .da Saúde tem feito vârios pronunciamentos nesse mesmo
sentido, e o faz com·o abalizado porta-voz do consenso de opinião da brilhante
e desassistlda: equipe de sanitaristas deste País. . (Muito bem! Palmas.)
~'

O SR. PRESIDENTE (Adalberro Sena) - o Senhor Presidente da· República
encaminhou à deliberação do Congresso Nacional, com a Mensagem n.o 68, de
1974-CN, o texto do Decreto-Lei n. 0 1. 345, de 1974,
Para leitura da Mensag.em e demais providências Iniciais
sua tramitação,
convoco sessão do Congresso Nacional, a realizar-se amanhã, dia. 1.0 , às 19 horas,
no plenário da Câmara dos Deputados.
·
Na Sessão de 10 do corrente, a Presidência comunicou ao Plenârlo o recebimento do Ofício n. 0 S/27, de 1974, do Governador do Estado do Rio Grande do
Sul, solicitando autorização do Senado Federal a fim de que aquele Estado possa
contratar operação de crédito externo, no valor de US$ 20,000,0000.00 (vinte milhões de dólares), para o fim que especifica.

de
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Tendo a Presidência recebido aqueles documentos, a matéria será despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e Justiça.
Está terminado o período destinado ao Expediente.
Estão presentes na Casa 33 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n.o 111,
de 1974 (n. 0 2.043-B/74, na casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF - a alienar imóveis que menciona, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 426, de 1974, da Comissão:
- de Finanças.
Item 2:
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Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 18, de
1974 (n.o 156-B, de 1974, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da tradução do Protocolo de Prorr·ogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, aprovado por ocasião da Conferência de Governo,
realizada no conselho Internacional do Trigo, a 22 de fevereiro de 1974,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n. 0 • 439 e 440, de 1974, das Comissões:
- de Rehu;ÕeG Exteriores e
- de Agricultura.
Item 3:
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.0 20,
de 1974 (n.o 155-B, de 1974, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da tradução do Acordo Internacional do Açúcar, de 1973, aprovado po:r ocasião da Sessão Plenária, de 13 de outubro de 1973, da Conferência das Nações Unidas sobre Açúcar, de 1973, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n. 0 • 460, 461, 462, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores;
- de Economia; e
- de Agricultura.
Não hã quorum para deliberação. Em conseqüência, a votação das matérias
constantes da Ordem do Dia de hoje fica adiada para a próxima Sessão.
Ainda hã orador inscrito.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Jornal do Brasil,
de hoje, sob o título "DASP Repele Patemallsmo na Classificação de Cargos",
publica entrevista do Sr. Cel. Darcy Siquelra, Diretor do DASP, a que, como
1.o-secretârlo de uma das Casas do Congresso Nacional, não posso deixar de
opor reparos e mesmo protestar contra os seus termos.
O Sr. Daniel Krieger -

Permite V. Ex." um aparte?

O SR. RUY SANTOS -

Pois não!
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responder a considerações Injustas que nos façam.
O SR. RUY S!ANTOS - Agradeço o aparte de V. Ex.a., principalmente pela
autoridade de que se r·eveste por partir de quem parte.
Diz o Diretor do DASP que, no novo Plano de Classificação de Cargos, ele
considera os Poderes Legislativo e Judiciário mais Indisciplinados do que o Executivo, na .fixação de uma política de pessoal. E, mais adiante, repetindo o que
dissera: ha grande Indisciplina na fixação de uma política de pessoal, justa e
objetlva, inclusive no próprio Executivo. Qs piores ex·emplos, no entanto, são
dados pelos Poderes Leglsaltivo e Judiciário.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando se cogitou da Reclassificação d·e cargos,
foi nomeada uma Comissão de Alto Nível do Senado, composta do Dr. Evandro
Mendes Vlanna, Dlretor-Geral; da Dra. Sarah Abrahão que, à época, dirigia a
Secretaria-Geral da Mesa; do Dr. Pedro Cavalcante, Dlretor da Assessoria; da
Dlretora SubSecretária de Pessoal e, se não me falha a memória, de Dona Nlnon
Borges - funcionários esses da mais alta categoria -, para organizar o Plano
de Reclassificação de Cargos.
Foi elaborada a lei e teve início a sua tramitação quando - e me lembro
perfeitamente disso - o Presidente Filinto MüHer recebeu um telefonema do
então Diretor do DASP, hoje Minlstro GJ,a;uco Le.ss.a, dizendo que aquele projeto não podia ser aprovado nos termos em que estava vazado. Então, o Presidente Filinto Müller determinou que a Comissão fosse ao DASP e fizesse a revisão do projeto. Foi feita a revisão e o proj·eto foi aprovado, nos termos do que
havia sido aceito pelo órgão que, no Poder Executivo, controla pessoal. Mas,
ao lado da lei que estabelecia a classificação de cargos nos grupos, havia, também, projeto de resolução que teria de fazer o enquadramento do pessoal, dentro
daquelas normas legislativas. A Comissão de Alto Nível não quis se conformar
em que fossem submetidos ao DASP esses projetas de resolução porque, nos termos da Constituição, organização de serviços da Casa do Congress·o é atribuição sua.
··
Ponderei, porém, que, se o DASP era um órgão que tinha participado da
lei e que, normalmente, devia conhecer melhor do que o próprio serviço da Casa
como fazer esse enquadramento, não havia dlminu!Çã·o em que a comissão de
Alto Nível procura~se o DASP para combinar o.s termos dos três projetes de
resolução sobre ·o Grupo Direção e Assessoramento, sobre o Grupo Apoio Leg!slatiVJO, sobre o Grupo Nível Superior, sobre o Grupo Transporte e Segurança.
E isso foi feito, Sr. Presidente. Lembro-me multo bem de que surgiram dificuldades quanto à aceitação de normas defendidas pela Comissão de Alto Nível.
E eu fui ao DASP, e também ainda me lembro de que a Dra. Sarah Abrahão
achava que, como Senador e como 1.0 -Secretárl·o, eu não deveria ir ao DASP
discutir a matéria. Mas sou daqueles que pensam que ninguém se diminui em
dialogar e discutir uma matéria. E fui ao DASP com o Dlretor-Geral e com Dra.
Sarah Abrahão para vencer as dificuldades do DASP, que não queria reconhecer,
em certos serviços do Legislativo, como não reconheceria em serviços do Judiciário, características próprias.
Não se pode comparar, por exemplo, a Taquigrafia de uma Casa do Congresso ou de um Tribunal de Justiça com a Taquigrafia que há no Poder Executivo. O trabalho é outro; a organização é outra.
Da mesma maneira o Técnico Legislativo como o Técnico Judiciário não têm
aquelas condições gerais que tem o Técnico da Administração, de um modo
geral. Há necessidade de condições mais típicas de cada Casa, ou de cada Poder,
para Isso. E, então, consegui que o DASP aceitasse as nossas ponderações e os
projetas de resolução foram submetidos ao Plenário nos termos do ac·ordado
pelo DASP.
Quando já estava no fim dos trabalhos, ainda me lembro, havia restrição
do DASP à classlf!caçi5.o do Auditor, o Dr. Jorge Paiva; da Dlretorla do Expe-
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DAS-2 e o DASP não aceitava. Voltei ao DASP para demonstrar a alta categoria desses funcionários da Casa, e os serviços que eles prestavam ao Poder
Legisaltivo; mas, não houve como vencer e, então, os projetas foram aprovados rigorosamente dentro das combinações. Passou-se, depois, a fazer a implantação do funcionalismo dentro das normas rígidas, traçadas pelos projetas de
resolução. A Comissão de Alto Nível elaborou a implantação dentro da lotação
Ideal. A Comissão Dlretora examinou, cuidadosamente, isto. Lembro-me de
que, antes de levar à Comissão Diretora, tive mais de uma reunião com a Comissão de Alto N~vel para apurar se a implantação estava rigorosamente dentro
das normas, e nao se estava comentendo alguma injustiça aos servidores. A
Comissão D!retora, então, aprovou a implantação dos cargos.
Claro, Sr. Presidente, que tudo que é humano não pode ser perfeito; é
provável que. tenha havido imperfeição nessa implantação, mesmo cuidadosa; e
tenho a certeza - e consta de Ata - de que o. Senador Antônio Carlos Konder
'Reis, 1.0 -Vice-Presidente da Casa, reclamou contra a situação de 17 Auxiliares
de Portaria - parece que este o título deles - que não estavam enquadrados
como deviam. E a comissão Diretora retificou o trabalho.
Posteriormente, outras reclamações haviam chegado, em pequeno número .
.Ainda sexta-feira estudei uma e me convenci, apesar dos argumentos da Dire.toria do Pessoal, de que houve injustiças. E estou com o pracesso pronto, para
levar à Comissão Diretora, a fim de que se faça a correção.
Ainda há outros processos que espero, esta semana, receber - e são poucos
- para levá-los à Comissão Dlretora e reparar injustiças, se acaso injustiças
.foram cometidas.
O que eu quero assegurar ao Senado é que passou pela minha mão como
to-secretário :._ e falo aqui na condição de 1.0-Secretário, porque não troquei
,idéias com os meus companheiros de Mesa, mas com a responsabilldade de quem,
na Administração, zela pela situação e ordenação do pessoal - o que passou
·Pela minha mão, repito, e o que foi decidido pela Comissão Diretora, como coleg!ado, foi feito dentro das normas estabelecidas nos projetas de resolução.
·. E assim tenho procedido, e assim espero p1·oceder, porque é da minha norma,
homem que vem da planície, homem de origem humilde: não querer o sacrifício de ninguém. Claro que todos nó.s - e os servidores, este ou aquele, mesmo
sem razão, eles acham que têm razão - temos a obrigação de estudar a sua
razão, a sua alegação, para reconhecer se há direito e assegurar este direito.
O Sr. Guido Mondin - Permite v. Ex.~' um aparte?
O SR. RUY SANTOS - Com muito prazer.
O Sr. Guido Mondin- Todos nós, Senador Ruy Santos, acompanhamos, na
oportunidade, o estafante trabalho, já da Comissão de alto nível, já da Mesa,
e podemos lembrar quão meticulo.so foi esse trabalho, quão cuidadoso ele foi
no sentido de alcançar a maior perfeição possível, particularmente no respeito
às determinações existentes. De sorte que é estranhável a manifestação que
V. Ex.a agora esclarece, perfeitamente bem, com a sol!dariedade dos seus colegas
·de Senado.
O Sr. Magalhães Pinto - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. RUY SANTOS - Com multo prazer.
O Sr. Magalhães Pinto) - Quero louvar V. Ex." por ter vindo, de pronto,
dar essa resposta, mas penso que deveria ser feito algo mais: uma interpretação, para que o Diretor do DASP diga por que fez esta afirmação, se ele se
·baseia em dados ou se é uma afirmação gratuita. Não sei mesmo se o DASP
tem direito de apreciar essa matéria mas, a bem da verdade, sua publ!cação
esclareceria melhor o assunto. V. Ex." prova que a Mesa agiu com a maior correção, mas estamos diante de uma acusação pública. Deveria, então, o Diretor
do DASP esclarecer por que fez tal acusação. Para afirmar que houve llbera·lldade e que a Mesa do Senado não agiu com o rigor d·evldo, é de se esperar que
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O SR. RUY SANTOS - Agradeço os apartes dos nobres Senadores Guldo
·Mondln e Magalhães Pinto.
Poderia o Senado, como Poder Legislativo, estar até dispensado desta defe·sa, porque o Dlretor do DASP, que é elemento do segundo escalão do Poder Executivo Investe até contra o Poder Executivo ao dizer que ali, em grau menor,
também se praticam a indisciplina, na fixação da politica de pessoal, e o paternalismo.
Li, há poucos dias, um protesto do D!retor da Empresa Brasileira de Correios
·e Telégrafos contra as normas baixadas pelo Diretor do DASP contra essa em·presa. Isto até deu margem - o que afinal de contas eu lamento porque deve
·haver unidade administrativa e chefia - a divergência e diálogo entre um chefe
de serviço e outro chefe de serviço, não aceitando aquelas determinações.
·
Mas, ainda me esqueci, o funcionalismo da Câmara e do Senado, como do
·Poder Judiciário, se rebelaram até porque a lei que votamos reduzia os percentuais de gratificação adicional por tempo de serviço, que o Poder Legislativo
·e o Poder Judiciário tinham em função de legislação vigente.
Reconheço, e disso até aos 'meus companheiros que são funcionários da Câ·mara e do Senado, que os percentuais que estavam fixados para os servidores
·da Casa eram altos. Mas, mesmo isso nós aceitamos, para colocar a legislação
·dentro da norma e.stabelecida pelo DASP.
o DASP não tem razão no que toca à classificação de cargos. Pode até
·razão em outros fatos, e, se os tiver e vier alegar em resposta a este meu pro·testo, dentro da sugestão do senador Magalhães Pinto, se eu tiver responsabi·Iidade, virei assumi-la e, se não tiver, também direi: isso não passou pelas
.aninhas mãos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, este o protesto que, em nome do Senado,
quero fazer contra essa acusação injusta, improcedente - até mesmo, não digo
o adjetivo que já ia saindo da boca - do Sr. D!retor do DASP, porque quanto
·à classificação de cargos ela foi feita dentro rigorosamente, do estabelecido com
esse órgão.

ter

Dirá S. S." que não era Diretor àquela época; mas, no Serviço Público, há
continuidade. A classificação foi feita de acordo com o então Diretor do DASP,
·hoje Ministro Glauco Antônio Lessa de Abreu e Silva.
Esta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a satisfação que julgo do meu dever
·dar à Casa. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente Sessão, designando
·para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 111, de 1974 (n.o
·2.043-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da IR.epú·bllca, que autoriza o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF,
a alienar imóveis que menciona, tendo
PARECER FAVORA.VEL, sob n. 0 426, de 1974, da Comissão:
- de Finanças.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.0 18, de 1974
.(n. 0 156-B, de 1974, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da tradu-
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ção do Protocolo de Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de
1971, aprov•ado por ocasdão d>S. Conf.erêncla de Gov:emo, rea:l1z·a.da no Conselho
Internacional do Trigo, a 22 de fevereiro de 1974, tendo
·PARECERES FAVORÁVEIS, sob n. 0 • 439 e 440, de 1974, das Comissões:
-.de Relações Exteriores e
- de Agricultura.
3
Votação, em .turno úwco, d·O P·roj·eto d·e Dr.:ereto Legislativo n. 0 20, de 1974,
0
·(n. 155-B, de 1974, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da tradução
•do Acordo Internacional do Açúcar, de 1973, aprovado por ocasião da Sessão
·Plenária, de 13 de outubro de 1973, da Conferência das Nações Unidas so.bre
.Açúcar, de 1973, tendo
·PARECERES FAVORAVEIS, sob n. 0 • 460, 461, 462, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores;
- de Economia e
- de Agricultura.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 20 minutos.J
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