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PRESIDÊNCIA DOS SRS. AARÃO STEINBRUCH, GUIDO MONDIN E VICTORINO FREIRE 
 

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

Adalberto Sena – Edmundo Levi – Cattete 
Pinheiro – Sigefredo Pacheco – Menezes Pimentel – 
Wilson Gonçalves – Duarte Filho – Argemiro de 
Figueiredo – Aloysio de Carvalho – Antônio Balbino – 
Josaphat Marinho – Carlos Lindenberg – Aarão 
Steinbruch – Mário Martins – Aurélio Vianna – 
Fernando Corrêa – Bezerra Neto – Mello Braga – 
Guido Mondin – Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – A 
lista de presença acusa o comparecimento de 20 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a Sessão. Vai, ser lida a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que é sem debate aprovada. 

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

MENSAGENS 
 

DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA, NOS 
SEGUINTES TÊRMOS: 
 

MENSAGEM 
Nº 277, de 1968 

 
(Nº 539, na origem) 

 
Excelentíssimos Senhores Membros do 

Congresso Nacional: 
Tenho a honra de comunicar a  

Vossas Excelências que, no uso das atribuições 
 

que me conferem os arts. 62, § 1º, e 83, III, da 
Constituição, resolvi negar sanção ao Projeto de Lei 
na Câmara dos Deputados nº 46/68 (no Senado 
Federal nº 82/68), que concede estímulos fiscais à 
indústria de fabricação de empilhadeiras, por julgá-lo 
contrário ao interêsse público, em face dos motivos 
que passo a expor: 

O Poder Executivo, ao apresentar o projeto de 
lei em referência, teve por objetivo atender ao 
desenvolvimento de grande parcela de emprêsas 
brasileiras que procura adotar a racionalização de 
métodos e processos, visando a reduzir o custo 
operacional, procurando tornar mais econômico o 
manuseio, o transporte e o armazenamento de 
materiais os mais diversos. 

Se por um lado o Govêrno podia conceder o 
estímulo fiscal, através da regulamentação do 
permissivo legal que lhe foi deferido pelo art. 14 do 
Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, 
preferiu, entretanto, a via legislativa, para atender de 
imediato o incentivo ao desenvolvimento nacional, 
em face de pesquisas, exames e estudos do 
problema, que se processam nos diversos setores 
em que a questão reflete, procrastinando aquela 
medida. 

Suprimida que foi a expressão: "até que seja 
regulamentado o artigo 14 do Decreto-Lei nº 37, de 
18 de novembro de 1966", constante da proposição 
governamental, desnaturou o caráter temporário 
necessàriamente previsto. 
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A par disso, concluídos os estudos referidos, 
foi regulamentado o art. 14, citado, pelo Decreto nº 
62.897, d.e 25 de junho de 1968, ficando resolvida 
satisfatòriamente a questão. 

São êstes os motivos que me levaram a negar 
sanção ao projeto em causa, os quais ora submeto à 
elevada apreciação dos Senhores Membros do 
Congresso Nacional. 

Brasília, em 30 de agôsto de 1968. – A. Costa 
e Silva. 
 

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 
 

Concede estímulos fiscais à indústria de 
fabricação de empilhadeiras. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É concedida isenção do impôsto  

de importação e do impôsto sôbre  
produtos industrializados para a importação de 
partes e peças complementares, sem similar 
nacional, destinadas especìficamente à indústria de 
fabricação de empilhadeiras, em favor das emprêsas 
que tenham projetos industriais aprovados pelo 
Grupo Executivo das Indústrias Mecânicas 
(GEIMEC). 

Parágrafo único – Entende-se como 
empilhadeira o veículo automotor para  
transporte industrial de materiais, dotado de  
garfos ou outro dispositivo de suportamento  
de carga, desenhado  de forma a  
executar deslocamentos de materiais tanto  
no sentido horizontal como vertical, assim como 
dotado de habilidade de auto-carregar-se e 
descarregar-se. 

Art. 2º – Esta Lei abrange as partes e peças 
complementares importadas e desembaraçadas nas 
Alfândegas mediante Têrmos de Responsabilidade, 
com base nas Resoluções nºs 114, de 22 de agôsto 
de 1966, 234, 235 e 236, de 28 de setembro de 
1967, do GEIMEC, que aprovaram os programas de 
fabricação de empilhadeiras. 

Art. 3 º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(À Comissão Mista.) 
 

MENSAGEM 
Nº 278, de 1968 

 
(Nº 540, na origem) 

 
Excelentíssimos Senhores membros do 

Congresso Nacional: 
Tenho a honra de comunicar a Vossas 

Excelências que, no uso das atribuições que me 
conferem os arts. 62, § 1º, e 83, III, da Constituição, 
resolvi negar sanção ao Projeto de Lei na Câmara 
número 1.222/68 (no Senado nº 74/68) que 
acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei nº 37, de 18 
de novembro de 1966, estendendo benefícios 
aduaneiros a cientistas e técnicos radicados no 
exterior que venham a exercer sua profissão no 
Brasil, por julgá-lo contrário ao interêsse público, em 
face dos motivos que passo a expor: 

O projeto original, nos têrmos em que foi 
elaborado, teve a norteá-lo os seguintes princípios: 

a) Competência do Conselho Nacional de 
Pesquisas para julgar da capacidade de cada 
interessado, em trazer efetiva contribuição ao 
desenvolvimento do País; 

b) condição de estarem radicados no exterior, 
pois a medida visa a atrair novos valôres; 

c) compromisso, perante o mesmo Conselho, 
de exercer a profissão no Brasil, durante o prazo 
mínimo de 5 (cinco) anos; 

d) concessão de favores fiscais a todos os 
bens (bagagens), transferíveis, dos técnicos e 
cientistas. 

A proposição governamental, apreciada, 
inicialmente, na Câmara dos Deputados, foi 
substancialmente alterada através da aprovação de 
emenda substitutiva. 
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As modificações, introduzidas, atingiram o 
cerne do texto inicial, transformando, integralmente, 
o sentido de suas disposições. 

A eliminação da referência expressa a 
cientistas, e o afastamento da interveniência do 
Conselho Nacional de Pesquisas – órgão 
disciplinador dessas atividades, conferiram a 
alocução "técnicos" mantida no projeto aprovado, 
razão de alcance, de tal forma generalizante, que 
viria a invalidar todos os esforços do govêrno, no 
sentido de dotar nosso País de pessoal altamente 
capacitado, visando a integrá-los no processo de 
desenvolvimento aplicado à ciência e à tecnologia. 

A interferência do Conselho Nacional de 
Pesquisas (CNPq), como órgão coordenador e 
fiscalizador, seria fator assecuratório da adoção de 
um critério seletivo, indispensável, à preservação e 
resguardo dos mais lídimos interêsses nacionais. 

Acresce que a isenção, como prevista no 
substitutivo, seria de difícil contrôle, podendo na sua 
execução divorciar-se, inteiramente, de suas 
finalidades. 

Além disso, a isenção concedida, com a 
autorização do embarque da bagagem, pelo 
Consulado do Brasil, facilitaria sua aplicação, quase 
que exclusiva, pelas emprêsas estrangeiras, 
sediadas no País, favorecendo, ainda mais, a 
assistência técnica a essas emprêsas, já 
contempladas com remessas de moeda estrangeira 
para pagamento de "know how", assistência técnica 
e "royalties", a par de se traduzir, na prática, em 
desnecessária competição com as emprêsas 
brasileiras. 

São êstes os motivos que me levaram a negar 
sanção ao projeto em causa, os quais ora submeto à 
elevada apreciação dos Senhores Membros do 
Congresso Nacional. 

Brasília, em 30 de agôsto de 1968 – A. Costa 
e Silva. 

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 
 

Acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei nº 37, 
de 18 de novembro de 1966, estendendo benefícios 
aduaneiros a cientistas e técnicos radicados no 
exterior que venham a exercer sua profissão no 
Brasil. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O art. 13 do Decreto-Lei nº 37, de 18 

de novembro de 1966, passa a vigorar acrescido dos 
seguintes dispositivos: 

"Art. 13 – ........................................................... 
h) técnicos nacionais e estrangeiros radicados 

no exterior, que transfiram seu domicílio para o 
Brasil, a fim de trazer contribuição efetiva ao 
desenvolvimento do País, observadas as disposições 
da legislação vigente. 
 

§ 5º – A isenção de que trata a alínea  
h só será concedida aos interessados que  
forem contratados pelo mínimo de 5 (cinco)  
anos ou se comprometerem a exercer a  
profissão no Brasil, durante o mesmo prazo, contado 
da data da assinatura do compromisso formal, 
perante o órgão fiscalizador respectivo, para o 
exercício da profissão. 

§ 6º – Os técnicos a que se referem a  
alínea h e o § 5º anteriores farão jus à isenção  
acima referida, uma vez autorizado o seu  
embarque, pelo Consulado do Brasil, no País onde 
residem." 

Art. 2º – O Poder Executivo regulamentará a 
presente Lei dentro de 60 (sessenta) dias. 

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(À Comissão Mista.) 
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Restituição de autógrafos de projeto de lei 
sancionado 
 

– Nº 279/68 (nº de origem 541/68), de 30 do 
mês de agôsto, com referência ao Projeto de Lei 
número 97/68, no Senado e número 50-B/68 na 
Câmara, que concede isenção de impôsto de 
importação para equipamentos de produção 
cinematográfica (projeto que se transformou na Lei 
nº 5.489, de 30 de agôsto de 1968). 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – O 
expediente lido vai à publicação. 

Sôbre a mesa requerimento de urgência, que 
vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.091, DE 1968 

 
Requeremos urgência, nos têrmos do art. 326, 

nº 5-C, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei 
nº 10, de 1968, que dispõe sôbre a contagem de 
tempo de serviço dos funcionários, e dá outras 
providências. 

Sala das Sessões, em 2 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres – Petrônio Portela, Líder do 
Govêrno – Bezerra Neto, MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 
De acôrdo com o disposto no art. 326, 5-C, do 
Regimento Interno, o requerimento figurará na 
Ordem do Dia da próxima Sessão. 

A Presidência deferiu os seguintes 
requerimentos de informações: 
 

De autoria do Senador Adalberto Sena 
 

– Nº 998/68, ao Ministério do Planejamento e 
Coordenação Geral; 

– Nº 999/68, ao Ministério Extraordinário para 
Assuntos do Gabinete Civil da Presidência da 
República. 

De autoria do Senador Vasconcelos Tôrres 
 

– Nº 1.000/68, ao Ministério das 
Comunicações; 

– Nº 1.001/68, ao Ministério das Minas e 
Energia; 

– Nº 1.002/68, ao Ministério dos Transportes; 
– Nº 1.003/68, ao Ministério da Indústria e do 

Comércio; 
– Nº 1.004/68, ao Ministério da Educação e 

Cultura; 
– Nº 1.005/68, ao Ministério do Trabalho e 

Previdência Social; 
– Nº 1.006/68, ao Ministério da Educação e 

Cultura; 
– Nº 1.007/68, ao Ministério do Trabalho e 

Previdência Social; 
– Nº 1.008/68, ao Ministério dos Transportes; 
– Nº 1.009/68, ao Ministério dos Transportes; 
– Nº 1.017/68, ao Ministério do Planejamento 

e Coordenação Geral; 
– Nº 1.018/68, ao Ministério da Educação e 

Cultura; 
– Nº 1.019/68, ao Ministério do Trabalho e 

Previdência Social; 
– Nº 1.020/68, ao Ministério do Trabalho e 

Previdência Social; 
– Nº 1.035/68, ao Ministério da Fazenda; 
– Nº 1.036/68, ao Ministério dos Transportes; 
– Nº 1.037/68, ao Ministério da Educação e 

Cultura; 
– Nº 1.038/68, ao Ministério da Agricultura; 
– Nº 1.039/68, ao Ministério da Agricultura; 
– Nº 1.040/68, ao Ministério do Trabalho e 

Previdência Social; 
 



– 5 – 
 

– Nº 1.041/68, ao Ministério das 
Comunicações; 

– Nº 1.042/68, ao Ministério das Minas e 
Energia; 

– Nº 1.043/68, ao Ministério dos Transportes; 
– Nº 1.044/68, ao Ministério das 

Comunicações; 
– Nº 1.046/68, ao Ministério da Indústria e do 

Comércio; 
– Nº 1.047/68, ao Ministério da Indústria e do 

Comércio; 
 

De autoria do Senador Aarão Steinbruch 
 

– Nº 1.011/68, ao Ministério do Trabalho e 
Previdência Social; 

– Nº 1.087/68, ao Ministério das Relações 
Exteriores; 
 

De autoria do Senador Raul Giuberti 
 

– Nº 1.088/68, ao Ministério do Trabalho e 
Previdência Social; 
 

De autoria do Senador João Abrahão 
 

– Nº 1.090/68, ao Ministério do Trabalho e 
Previdência Social; 

A Presidência recebeu respostas aos 
seguintes Requerimentos de Informações: 
 

De autoria do Senador Vasconcelos Tôrres 
 

– Nº 425/68, enviada pelo Ministro do 
Planejamento e Coordenação Geral (Aviso nº B-36, 
de 26 de agôsto de 1968); 

– Nº 427/68, enviada pelo Ministro do Interior 
(Aviso nº BSB/364, de 29 de agôsto de 1968); 
 

De autoria do Senador Raul Giuberti 
 

– Nº 695/68, enviada pelo Ministro da Indústria 
e do Comércio (Aviso nº AP/274, de 26-8-68); 
 

De autoria do Senador Lino de Mattos 
 

– Nº 758/68, enviada pelo Ministro da Fazenda 
(Aviso nº Br-422, de 30 de agôsto de 1968); 

De autoria do Senador Dylton Costa 
 

– Nº 903/68, enviada pelo Ministro da Fazenda 
(Aviso nº Br-423, de 30 de agôsto de 1968); 
 

De autoria do Senador Aarão Steinbruch 
 

– Nº 915/68, enviada pelo Ministro 
Extraordinário para os Assuntos do Gabinete Civil da 
Presidência da República (Aviso nº 1.402, de 30 de 
agôsto de 1968); 

– Nº 953/68, enviada pelo Ministro 
Extraordinário para os Assuntos da Gabinete Civil da 
Presidência da República (Aviso nº 1.401, de 30 de 
agôsto de 1968). 

Há vários oradores inscritos. O primeiro é o 
Senador Wilson Gonçalves, a quem dou a palavra. 

O SR. WILSON GONÇALVES: – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, mais uma vez venho a 
esta tribuna para focalizar tema da mais relevante 
importância para a economia do meu Estado. 
Desejo, Sr. Presidente, nesta oportunidade, tratar, 
em rápidas considerações, do problema do algodão 
na minha terra, cuja situação, nesse particular, 
interessa, por igual, a tôda a região do Nordeste. 

Como sabe a Casa, e tive eu oportunidades 
outras de manifestar, é o Ceará o terceiro Estado em 
produção de algodão, no Brasil, estando colocado 
depois de São Paulo e Paraná, e o primeiro em 
produção de algodão de fibra longa. 

Tenho, aqui, Sr. Presidente, a estatística 
referente ao ano de 1966, onde o Ceará aparece 
com a produção de 245.950 toneladas, num total de 
NCr$ 68.973,04, tendo São Paulo a produção de 
691.484 toneladas, para um resultado financeiro de 
NCr$ 192.007.982,00. 

Tais dados revelam a importância que êsse 
produto da nossa economia tem para o nosso Estado 
e, especialmente, para a população pobre do meio 
rural. 
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Sem dúvida, além de ser um produto da mais 
alta expressão para a nossa balança comercial, o 
algodão tem, precìpuamente, no meu Estado, e 
posso assegurar em todo o Nordeste, função 
eminentemente social, porque, em verdade, é o 
homem do campo, o homem pobre, o homem sem 
terra, quem produz o algodão em maior escala. 

Portanto, Sr. Presidente, um dos aspectos que 
me pareceu de maior relêvo, na apreciação dêsse 
produto, é o de que o resultado de sua 
comercialização se distribui ou se difunde por tôdas 
as camadas pobres da zona rural, diferentemente de 
outros bens, também significativos para a nossa 
economia, mas que são propriedade quase que 
exclusivamente dos senhores donos de terras. 

De certo tempo a esta parte, o Govêrno 
Federal, por meio de órgãos específicos, quais 
sejam, a Comissão do Financiamento da Produção, 
o Banco do Brasil e a CIBRAZEM, adotou 
providências adequadas e eficientes como estímulo 
e garantia à produção agrícola no País, através do 
crédito agrícola, da política de fixação de preços 
mínimos dos produtos da agricultura e da 
armazenagem dos mesmos nos depósitos da 
CIBRAZEM. 

Essas três providências conjugadas trarão, 
sem dúvida, estímulo e expansão à produção 
agrícola, notadamente na minha região, no Nordeste, 
criando, assim, na mente do rurícola, confiança e 
segurança na comercialização dos seus produtos. 
Através dêsse sistema coordenado o Govêrno da 
União assegura o crédito agrícola aos produtores e, 
ao mesmo tempo, nas épocas oportunas, fixa os 
preços mínimos dêsses produtos, assegurando o seu 
financiamento através do Banco do Brasil, ora 
realizando a sua comercialização, ora apenas, o seu 
financiamento, com a estocagem em depósitos e 
armazéns oficiais, uma ou outra operação ao critério 
ou à vontade dos produtores. 

Noutra oportunidade, Sr. Presidente, ocupei a 
tribuna do Senado para testemunhar aspecto 
importante destas providências. Realmente, no mês 
de maio do corrente ano, pude verificar, no meu 
Estado, o armazenamento de enorme quantidade de 
gêneros alimentícios que, excedentes das 
necessidades do consumo local foram, através do 
mecanismo a que já me referi, financiados e 
estocados nos armazéns da CIBRAZEM, como 
medida asseguradora da estabilidade de preços no 
Nordeste. Para nós, providência desta natureza é, 
sem nenhuma dúvida, novidade auspiciosa, porque, 
como disse, sòmente de certo tempo a esta parte é 
que os produtos agrícolas do Nordeste, a exemplo 
do que, há décadas, se faz com o café de São Paulo 
e do Paraná, vêm merecendo o amparo do Govêrno 
que, dêste modo, garante o justo valor ao trabalho 
rural, e emprega os meios necessários à 
regularização do mercado consumidor. 

Desejo, Sr. Presidente, nestas considerações 
que venho fazendo, dar relêvo especial à orientação 
superior e patriótica do Presidente do Banco do 
Brasil, o Dr. Nestor Jost, que, não obstante homem 
do Sul do País, tem visitado, várias vêzes, a nossa 
Região e o meu Estado, e demonstrado, não só pela 
palavra, pela orientação, mas principalmente pelas 
providências, a preocupação de tornar a política de 
preços mínimos dos produtos agrícolas um 
instrumento decisivo para expansão da nossa 
produção, para estímulo ao agricultor e ao criador, 
dando a cada um dêles os elementos de segurança 
necessários ao labor no campo. 

Sem dúvida, foi a partir da administração do 
Dr. Nestor Jost, na Presidência do Banco do Brasil 
que a política de fixação do preço mínimo para os 
produtos da lavoura teve, pelo menos no meu 
Estado, um sentido de realidade para o homem do 
interior. Porque, até à data de S. Ex.ª assumir a 
presidência dêste principal estabelecimento bancá- 
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rio do País, essas medidas e êsses favores tocavam 
apenas aos agricultores do litoral. 

Mas, como dizia, uma vez modificada a 
orientação do Banco do Brasil, temos constatado 
que, não só na Capital, mas em tôdas as regiões do 
Ceará, o agricultor já sente os efeitos benéficos da 
atual política e, ao invés de ficar exposto à ganância 
do intermediário, que quase sempre lhe oferece 
preços vis, tem êle oportunidade de dirigir-se à 
agência mais próxima do Banco do Brasil e, 
mediante o depósito de sua produção, levantar a 
quantia correspondente até 90 ou 100 por cento do 
valor de sua mercadoria, ficando com o prazo de 180 
dias para resolver da conveniência da 
comercialização dos seus produtos. 

Como vê, Sr. Presidente, é uma providência 
sábia. E me parece que, até hoje, é esta a única 
medida concreta através da qual o Govêrno tem 
realmente procurado assistir ao homem do campo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 
Ex.ª permite um aparte? 

O SR. WILSON GONÇALVES: – Com muito 
prazer. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Estou 
ouvindo com agradável surprêsa o pronunciamento 
que V. Ex.ª nos faz nesta hora, sôbre a fixação dos 
preços mínimos para os produtos agrícolas 
nordestinos. E se a medida é de caráter geral, 
Senador Wilson Gonçalves, e não atinge apenas o 
Estado, digamos, que tenha reclamado tal 
providência, mas se ela é geral, para todo o 
Nordeste e para todo o Brasil, não tenho dúvida de 
que estamos em face de medida a mais elogiável da 
administração federal, porquanto o que temos 
observado em nossa região, sobretudo nas épocas e 
nos anos de superprodução, de melhor feijão, milho, 
agave e sisal, é que os produtos baixam de preço de 
modo sempre proporcional à quantidade da 
produção agrícola. Aliás, êste é um fenômeno ex- 
 

plicável no sistema da economia livre – é a lei da 
oferta e da procura. 

Mas, na verdade, há anos em que o produtor, 
pelo aviltamento do preço dado à superprodução 
decorrente de safras boas, de invernos bons, fica na 
situação de pobreza maior do que antes de obter a 
produção, porque investe seus parcos recursos na 
execução dos trabalhos agrícolas e, afinal, vai 
vender a sua produção cara e custosa a preços 
ínfimos. Por isso, é excepcional a medida que se 
vem de adotar, e é por esta forma que se defende a 
economia nacional de um País, a fim de não ficarem 
os produtores sujeitos à ação nefasta do 
intermediário e de suas especulações, e menos 
sujeitos também à ação dos mercados externos que 
costumeiramente recebem os nossos produtos 
pagando sempre menos do que a quantidade que 
nós vendemos. Quer dizer, maior quantidade de 
produto exportado, menor preço pago. E assim tem 
sido. De modo que esta providência, 
incontestàvelmente, vem animar todos os produtores 
nacionais, desde o Norte até o Sul. V. Ex.ª verifica 
que o fenômeno da juta, decrescendo de preço 
sempre, vai desestimulando essa fonte de economia 
do País e reduzindo, conseqüentemente, o poder 
econômico nacional. Em nossa região, é o sisal, é o 
milho, o feijão. De modo que a providência, que V. 
Ex.ª elogia nesta hora, merece aplausos de todos os 
produtores da região nordestina. Minhas 
congratulações a V. Ex.ª que ressalta a medida 
tomada pelo Presidente do Banco do Brasil. 

O SR. WILSON GONÇALVES: – Agradeço o 
aparte com que V. Ex.ª me honra, principalmente 
porque o tenho como um dos representantes mais 
dedicados aos problemas do homem do campo, a 
respeito de cujos interêsses V. Ex.ª tem sido, nesta 
Casa e na sua vida pública, um defensor intemerato. 

Desejo ainda esclarecer a V. Ex.ª  
que a medida não se refere, como não po- 
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deria ser, sòmente ao Estado do Ceará, mas a tôda 
a Região Nordeste ou, de modo geral, a todo o País. 
Apenas por uma necessidade de variação 
econômica é o País dividido em regiões e para cada 
uma dessas regiões são fixados, atendidos 
determinados fatôres e certos elementos de 
influência no mercado, os preços correspondentes. 
De maneira que, quando se dá a fixação do preço 
dos produtos agrícolas para o Ceará, a fixação de 
preço é feita para todo o Nordeste, compreendendo, 
naturalmente, o Estado de V. Ex.ª, a heróica Paraíba 
que, como sabe, depois do Ceará é o Estado do 
Nordeste que mais produz algodão. 

Dados que tenho em mãos mostram que  
até junho dêste ano, estavam estocados,  
nos armazéns da CIBRAZEM, em Fortaleza, e  
em algumas cidades do interior, distribuídos  
pelas suas respectivas zonas, 388.157 volumes  
de gêneros alimentícios, principalmente de milho  
e feijão. Não fôssem as providências a que me estou 
referindo, êsses produtos de tão alta qualidade e que 
só a parte depositada em Fortaleza me chamou a 
atenção pelo volume físico da enormidade daqueles 
depósitos, ou tinham naturalmente perecido – pois o 
milho e o feijão fàcilmenbe perecem não sendo bem 
guardados –, ou teriam sido levados ao comércio e 
vendidos por preços tão baixos, tão vis que, 
evidentemente, não corresponderiam sequer  
às exigências do custo de produção. Então  
o Govêrno, através do Banco do Brasil, suportou  
a estocagem até agora sem lançar êsses produtos 
no comércio, para evitar a queda conseqüente  
do seu valor na comercialização normal. 
Ùltimamente vendeu o milho e o feijão para o exterior 
reabrindo um nôvo financiamento para a safra  
do corrente ano, a fim de não permitir se relaxem  
os preços normais e justos na comercialização 
dêsses produtos no Estado. Evidentemente,  
nobre Senador Argemiro de Figueiredo, não  
tenho dados relativos ao Estado de V.  
 

Ex.ª mas possuo informações, através  
do Coordenador da CIBRAZEM em Fortaleza,  
que compreende o Estado de V. Ex.ª que  
essas mesmas providências foram adotadas  
nos demais Estados do Nordeste. 

Como V. Ex.ª salienta, é êste um  
aspecto importante, aspecto que entusiasma  
aquêles que, na verdade, se preocupam com a  
sorte dos que mourejam no campo. Sòmente  
com providências dessa natureza, assegura-se  
ao trabalhador rural remuneração capaz de  
estimular as árduas tarefas do nosso rurícola  
até há pouco abandonado e esquecido. 

Mas, Sr. Presidente, no prosseguimento  
às minhas considerações, desejo citar alguns  
trechos do relatório do Banco do Brasil, de 1967,  
no qual o seu ilustre Presidente abre um  
capítulo especial para focalizar o que o Banco  
realiza através da Política de Fixação de Preços 
Mínimos. 

Nesse tocante, afirma o Presidente do Banco 
do Brasil no seu relatório: 

"Política de Preços Mínimos 
Como Agente do Govêrno Federal,  

mediante convênio com a Comissão de 
Financiamento da Produção (CFP), e com base no 
Decreto-Lei nº 79, de 19-12-66, vem o Banco  
do Brasil aplicando a política de sustentação  
de preços mínimos, que abrange vários  
produtos agrícolas (arroz, algodão, milho, soja, 
agave, feijão, amendoim, sisal e juta) e compreende 
aquisição e venda de produtos, concessão de 
financiamentos, além do contrôle e movimentação 
dos estoques." 

Em 1967 foram realizadas aquisições, por 
conta do Govêrno Federal, destacando-se as de 
feijão, como se infere do quadro a seguir: 

"Bàsicamente, a política de sustentação  
de preços mínimos é executada  
através de financiamentos especiais 
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que possibilitam maior prazo aos produtores para 
comercialização das safras e, assim, evitam 
precipitações que possam concorrer para o 
aviltamento de preços. As compras da Comissão de 
Financiamento da Produção, por intermédio do 
Banco do Brasil, são feitas apenas quando o 
mercado não reage e as cotações se situam em 
níveis inferiores aos mínimos garantidos pelo 
Govêrno Federal. 

Com vistas à dinamização das operações  
da espécie, calcado em autorização do  
Conselho Monetário Nacional e instruções  
expressas da Comissão de Financiamento  
da Produção (CRP), passou o Banco a con- 
 

ceder financiamentos especiais destinados à 
aquisição de sacaria e a permitir, sempre que 
possível, o armazenamento de produtos a granel. 
Não obstante a carência de armazéns e silos, a falta 
de classificadores oficiais em várias regiões e, ainda, 
as limitações naturais do homem do campo, vem-se 
logrando apreciável êxito no desempenho do 
mandato, consoante se depreende do quadro abaixo. 

Evidencia êsse quadro que se alargou 
sobremodo a faixa de deferimento dessas 
operações, propiciando, assim, assistência financeira 
a maior número de produtores agrícolas. 

 
CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL 

 
Operações de Sustentação de Preços Mínimos  

 
FINANCIAMENTOS 

 

Anos Número NCr$ 1.000 
% Variações 

Nominal Real (*) 

     
1963 2.053 24.568   
1964 1.746 26:995 9,9 – 42,8 
1965 1.150 34.078 26,2 –   6,0 
1966 2.238 84.810 148,9 78,8 
1967 13.380 163.126 92,3 54,5 

     
(*) Deflator: índice Geral de Preços da FGV (dezembro a dezembro) – Base: 1963=100. 
 

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, em  
que focalizo o empenho especial, eficiente, com  
que o Banco do Brasil executa a tarefa atribuída  
pela Comissão de Financiamento da  
Produção, desejo assinalar, neste instante – e  
para isto peço o apoio do nobre Senador  
Argemiro de Figueiredo e de tôda esta Casa –  
um aspecto que, a meu ver, precisa ser  
reparado, no que diz respeito à fixação de 
 

preço mínimo para o algodão nordestino. 
De acôrdo com a legislação existente, por 

meio da qual a Comissão de Financiamento da 
Produção oferece os elementos necessários a que o 
Poder Executivo, por meio de decreto, fixe o preço 
mínimo para as diversas regiões do País, alguns 
fatôres ou condições variáveis são apreciados, para 
que se chegue a obter o resultado lógico e justo da 
fixação dos preços. 

 



– 10 – 
 

Êsses elementos ou condições são os 
seguintes: análise de estrutura de oferta, análise de 
estrutura de custos, análise da conjuntura externa e 
análise de conjuntura interna. 

Ocorre que, em dezembro do ano passado, 
pelo Decreto nº 61.966, de 22 de dezembro, o 
Govêrno Federal fixou para o algodão em rama, 
algodão em caroço, no Nordeste, o preço de NCr$ 
6,12. Êste preço, na opinião dos mais entendidos e 
mesmo sob exame mais aligeirado da questão, não 
corresponde, realmente, aos elementos que são 
apreciados quando da fixação dos preços mínimos. 
Em primeiro lugar, tem-se a considerar que a fixação 
foi feita com grande antecedência, em dezembro do 
ano passado e, agora, aos olhos dos mais 
entendidos na matéria, aparece como insuficiente 
para atender aos elementos essenciais da fixação de 
um preço justo. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento  
do orador.) V. Ex.ª queira relevar que o  
esteja interrompendo vez por outra, dada  
a circunstância de ser o algodão um dos elementos 
principais na economia nordestina. Quando me 
congratulei, há pouco tempo, com V. Ex.ª, admitia 
como pressuposto que o preço mínimo seria o preço 
justo. A fixação de preço mínimo, para produtos 
nordestinos, que não corresponda a todos êsses 
fatôres a que V. Ex.ª se refere, que não corresponda 
ao valor do produto e à compensação do trabalho  
do agricultor, é apenas uma propaganda de jornal, 
sem nenhuma significação objetiva, sem significação 
séria, não ajuda em nada. Quando se fala em fixação 
de preço mínimo, há de ser um preço compensador 
para o produtor, um preço que estimule ainda mais a 
produção e assegure a sobrevivência da nossa  
gente que, como V. Ex.ª sabe, sempre viveu  
na pobreza, na miséria, uma boa parte da  
população passando até fome. Quanto ao algodão,  
é preciso ter-se em vista a profunda injustiça que 
 

nós, nordestinos, estamos sofrendo na fixação  
do preço mínimo para êsse produto. Em São  
Paulo, por questão de prestígio, vamos dizer  
com justiça, pela técnica na execução dos  
trabalhos agrícolas, o preço mínimo fixado para  
o algodão tem sido sempre maior do que  
aquêle fixado para o algodão do Nordeste.  
No entanto, o algodão nordestino só perde para  
o algodão paulista, na uniformidade. O algodão  
de São Paulo não se compara ao nordestino, de  
fibra sedosa, de torção regular, equivalente ao 
algodão egípcio. O que nos cabe é suprir essa  
falha, uniformizar o tipo, pára evitar a hibridação  
da semente e, conseqüentemente, a  
irregularidade da fibra. Mas o nosso algodão – o 
Senador Wilson Gonçalves sabe tanto quanto nós, 
tem vivência na região e pode falar de cátedra sôbre 
o problema –, o algodão nordestino rivaliza com o 
algodão egípcio, é um algodão especial, excepcional 
para a indústria. Aos nossos técnicos cabe, 
entretanto, a missão de uniformizar o tipo, porque, 
quando entra o produto na parte industrial de tecidos, 
se não há regularidade da fibra, seu valor decresce. 
Mas, na verdade, já hoje a coisa se está 
regularizando bem. No Estado do Rio Grande do 
Norte, temos trabalho científico nesse sentido; na 
Paraíba também, e creio que no Ceará, também. De 
modo que pedimos justiça nessa parte, para que não 
haja grande diferença de cotação entre o algodão de 
São Paulo, que é realmente uniforme, mas, sob o 
aspecto industrial, de fibra de valor muito inferior ao 
algodão nordestino. É uma reivindicação que deve 
ser constante para todos nós, nordestinos, sempre 
que tratarmos dêsse ângulo essencial da economia 
daquela região infeliz. 

O SR. WILSON GONÇALVES: – Muito me 
honra o aparte de V. Ex.ª, que acrescenta 
considerações procedentes e que se incorporam ao 
meu modesto pronunciamento. Cumpre-me afirmar a 
V. Ex.ª que, com efeito, o pressuposto da fixação 
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de preço mínimo consiste em um critério de justiça, 
para assegurar um valor comercial ao produto que 
possa, até certo ponto, corresponder ao esfôrço do 
produtor, levando-se em consideração, naturalmente, 
o custo de produção e os fatôres econômicos que 
influem, em virtude da lei da oferta e da procura. 

V. Ex.ª diz muito bem que o algodão 
nordestino, cuja fibra, é mais longa e se presta a 
manufaturas muito mais finas do que o algodão de 
São Paulo, sempre teve uma cotação inferior. Agora, 
pelas notas que tenho em meu poder, posso 
assegurar a V. Ex.ª, para dar um exemplo à 
afirmação que acaba de fazer, que, enquanto o 
preço do algodão do Nordeste está fixado em NCr$ 
6,12, o algodão de São Paulo é cotado ao preço de 
NCr$ 7,00, para a arrôba de quinze quilos. Isto 
revela, realmente, um aspecto que eu chamaria 
esquisito, porque o nosso algodão tem fibra mais 
longa que se presta; realmente, à manufatura de 
artigos finos – o que não acontece, segundo 
informam os entendidos, com o algodão de fibra 
curta –, apesar disto, tem cotação inferior. Se não 
estou laborando em êrro, êste preço de São Paulo 
resultou de reivindicações dos produtores paulistas, 
exigindo do Govêrno Federal uma fixação que 
pudesse corresponder aos seus anseios e interêsses 
legítimos. 

Esta, Sr. Presidente, a razão da minha 
presença na tribuna, depois de reconhecer, fazendo 
justiça – pois sabe V. Ex.ª que sou muito comedido 
nos elogios – não só à Comissão de Financiamento 
da Produção, como, principalmente, ao Banco do 
Brasil, que é o órgão, executor dessas providências, 
no tocante à melhoria que já sentimos, a respeito de 
financiamento e comercialização dos produtos 
agrícolas. 

Não podia deixar de salientar essa injustiça 
que, a meu ver, atenta profundamente contra os 
interêsses legítimos dos produtores da região que 
represento. 

Evidentemente, Sr. Presidente e Senhores 
Senadores, não é razoável que continue 
prevalecendo um preço fixado ainda em dezembro 
do ano passado, quando vários fatôres já 
contribuíram para a modificação dêsse status 
econômico, em virtude do qual se estabeleceram os 
preços mínimos para o algodão. 

Além da confessada e reconhecida 
desvalorização da moeda, tivemos, recentemente, a 
elevação da taxa de câmbio referente ao dólar. 
Sendo o algodão um produto destinado, em grande 
parte, à exportação, o seu preço não pode deixar de 
estar condicionado às alterações, em relação ao 
cruzeiro, do valor do dólar, que é a moeda através da 
qual êle tem cotação no comércio internacional. 

Se outros fatôres de justiça não estivessem ao 
nosso lado na defesa de melhor tratamento para os 
produtores de algodão do Nordeste, bastava a meu 
ver, para o comércio interno, a elevação do preço do 
dólar, a fim de assegurar a necessidade de uma 
melhoria no preço do algodão. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Êsses 
argumentos de V. Ex.ª são irrespondíveis. Ninguém 
explica o que está havendo, e ninguém pode 
explicar. V. Ex.ª há de se recordar que até cêrca de 
três anos passados, com uma simples elevação do 
dólar, os produtos nordestinos tiveram – no setor do 
agave ou sisal – uma fase excepcional, em que, por 
exemplo, o quilo da fibra do sisal chegou a valer 
mais de NCr$ 0,30. Por essa ocasião o produtor foi 
compensado no seu trabalho e teve, até, a 
oportunidade de capitalizar alguma coisa. Depois 
êsse produto, como sabe V. Ex.ª, a despeito da 
subida do dólar se desvalorizou. Não sei se está hoje 
o quilo a menos de 20 centavos. 

O SR. WILSON GONÇALVES: – Agradeço a 
V. Ex.ª a sua nova interferência e, principalmente, a 
observação que V. Ex.ª faz dêsse nôvo aspecto que 
me parece, por si só, autorizar uma revisão na 
fixação dêsse preço. 
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Segundo os dados colhidos em fontes 
idôneas, o preço internacional do quilo do algodão 
está fixado numa base de 55 cents. de dólar, tendo, 
em algumas operações, atingido, a 68 cents de 
dólar. 

Mas, nobre Senador Argemiro de Figueiredo, 
mesmo se nos ativéssemos ao mínimo da cotação 
internacional do algodão, que é 55 cents, êstes, 
convertidos em cruzeiros, pelo valor atual do dólar, 
em relação à nossa moeda dariam o preço de sete 
cruzeiros novos e trinta centavos. No entanto, está 
fixado, em seis cruzeiros novos e doze centavos. 

Veja V. Ex.ª que a diferença realmente é 
enorme, é bem acentuada num quilo de algodão, e a 
nossa região produz milhares e milhares de arrôbas 
dêsse produto. 

Mas, se isso só, Sr. Presidente, não fôsse 
súficiente, bastaria o exemplo que chegou ao meu 
conhecimento de que São Paulo onde, no ano 
passado, o algodão teve uma cotação de cinco 
cruzeiros e quarenta e sete centavos, conseguiu, já 
êste ano, sete cruzeiros. 

Evidentemente, reputamos justo êsse preço 
para São Paulo, mas precisamos que essa, justiça 
se estenda também ao Nordeste, e que isto se faça 
com a maior urgência. 

Como V. Ex.ª sabe, estamos na época da 
colheita do algodão e, dentro em pouco, a partir 
dêste mês de setembro, se inicia a comercialização 
do produto e se o Govêrno não atender, já e já, essa 
elevação de preço, o produtor poderá ser 
prejudicado. Isto porque, se a medida tardar, depois 
ela só irá beneficiar aos maquinistas, aos  
beneficiadores de algodão, não protejera, portanto, 
os verdadeiros produtores de algodão. É o que tem 
ocorrido no País, em várias oportunidades: êsses 
apelos são, às vêzes, atendidos, mas quando o 
Govêrno os atende, o produto já está nas mãos do 
intermediário que é quem, muitas vêzes, enriquece 
com a diferença de preço no mercado internacional. 

Daí por que, Sr. Presidente, com a máxima 
isenção de ânimo, examinando o problema em todos 
os seus ângulos, aqui me encontro para formular um 
apêlo ao Sr. Presidente da República, à Comissão 
de Financiamento e ao Presidente do Banco do 
Brasil, no sentido de que, na forma da legislação em 
vigor, procedam a uma revisão do preço mínimo do 
algodão para tôda a Região do Nordeste, fixando-o, 
pelo menos, em NCr$ 7,50, a fim de que êsse 
mecanismo, em tão boa hora adotado pelo Govêrno 
Federal, como estímulo à produção e amparo ao 
produtor, possa realmente converter-se num 
instrumento de justiça e seja, nos anos seguintes, 
um fator de aumento da nossa produção e de maior 
normalidade do consumo do povo brasileiro. Peço a 
V. Ex.ª, Sr. Presidente, que, nos têrmos regimentais, 
faça chegar a essas autoridades a que me referi o 
apêlo que formulo, em nome da população do 
Nordeste, porque, na verdade, o atendimento desta 
proposição, corresponde aos mais vivos anseios do 
povo nordestino. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite-me V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do 
orador.) Ao concluir o seu apêlo, creio que não 
deverá falar apenas em nome do nordestino; pode 
falar – tal a posição nobre que o Senado tem tido em 
todos êstes tempos – em nome de tôda a Casa, 
porque, quando se trata de defesa da economia do 
País, ninguém quer saber em que região ela está 
precisando de ajuda e dos estímulos do Govêrno. V. 
Ex.ª pode formular o seu requerimento, tenho 
certeza disso, contando com a solidariedade de 
todos os Senadores aqui presentes, do Norte ao Sul, 
representando tôdas as unidades da Federação, e 
ninguém negará apoio ao apêlo que V. Ex.ª formula, 
em defesa de um dos produtos de maior exportação 
de nosso País. Pode V. Ex.ª falar, tranqüilamente, 
em nome do Senado da República. 

O SR. WILSON GONÇALVES: –  
Atendo de muito bom grado às ponderações 
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do eminente Senador Argemiro de Figueiredo e 
concordo plenamente com S. Ex.ª em que os 
interêsses por mim aqui focalizados correspondem, 
realmente, aos interêsses nacionais. 

O aparte do nobre Senador sugere-me trazer 
ainda, para incluir nessas descoloridas 
considerações, os seguintes dados que dão ao 
problema um aspecto nacional. 

Segundo estatística revelada pelo Presidente 
do Banco do Nordeste do Brasil, em conferência 
pronunciada na Comissão de Economia da Câmara 
dos Deputados, a agricultura nordestina, em 1965, 
produziu divisas no valor aproximado de 220 milhões 
de dólares e as importações do Nordeste, nesse 
período, foram apenas de 67 milhões de dólares, o 
que quer dizer que a agricultura nordestina contribuiu 
para o resto do País com um saldo de 153 milhões 
de dólares, que foram aplicados em benefício de 
outras regiões do Brasil. 

Assim, Sr. Presidente, concluindo estas 
minhas considerações, espero que V. Ex.ª 
encaminhe o meu apêlo e o leve às autoridades que 
já mencionei, porque alimento a segura confiança de 
que o Nordeste será atendido e, com êle, milhões de 
homens do campo que merecem o amparo e a 
proteção do poder público. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Victorino Freire): – 
Tem a palavra o Sr. Senador Bezerra Neto. 

O SR. BEZERRA NETO: – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, venho ocupar a tribuna para tratar 
de um assunto que, sendo expressamente de âmbito 
estadual, tem os seus reflexos na região extra-
estadual e no próprio ambiente do País. É bem 
sabido que problemas estaduais representam 
interêsses de tôda a Nação e do desenvolvimento 
geral. 

Quero fazer, por intermédio  
desta comunicação, um apêlo ao Govêrno  
do meu Estado, no sentido de alterar  
norma administrativa que vem adotando há 
 

mais de um ano, ou melhor, desde o início da 
administração. 

O Estado de Mato Grosso, na sua parte 
integradora da chamada Amazônia legal, vem sendo 
incluído em importantes projetos de iniciativa 
privada, os quais se procuram valer dos estímulos 
instituídos pelas Leis nºs 5.713 e 5.714, de 1966. 
Como todos sabem, importâncias glosadas para o 
pagamento do impôsto de renda poderão ser, ao 
invés de destinadas diretamente à satisfação 
daquele tributo, aplicadas em empreendimentos 
industriais e agropecuários na região amazônica. 

Os interessados responsáveis pelos projetos a 
serem contemplados por sua vez em financiamentos, 
na política de incentivos fiscais e do plano de 
integração regional, têm de satisfazer exigências 
complexas perante a Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia, o que não deixa de 
ser racional para um necessário contrôle e 
organização. 

Entre os Estados e Territórios da região, 
interessados na captação de recursos e localização 
dêstes projetos, estabeleceu-se uma corrida de 
emulação, e nesta porfia o Estado de Mato Grosso 
até agora leva desvantagens. Como se trata de 
matéria de repercussão econômica nacional, pois os 
problemas dessa chamada integração refletem-se 
até para o desenvolvimento do continente, ocupo 
esta tribuna com o fim de formular um apêlo, através 
de sugestão, ao eminente Governador Pedro 
Pedrossian. 

Em contato com os responsáveis por projetos 
de aplicação de capitais, pelo referido sistema legal, 
no Estado de Mato Grosso, entre êstes 
empreendimentos vultosos, para lançar e 
desenvolver a agropecuária no norte do Estado,  
no desértico planalto do Parecis e outros  
pontos, verifiquei a existência de planos já aprovados 
pela exigente direção da SUDAM, mas que não 
podem ir avante por obstáculos surgidos na 
administração mato-grossense. Entre êstes interes- 
  



– 14 – 
 
sados destaca-se o Montepio da Família Militar, 
adquirente da extensa área de 150.000 hectares no 
planalto do Parecis, entre os Rios Juiná, Formiga e 
Juruena, para nela lançar o seu projeto já deferido 
pela Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia. Do planejamento consta a fundação de 
uma cidade e de fazendas, além do aproveitamento 
industrial das matas e outros. Localiza-se à margem 
da projetada BR-364, antiga BR-29 – a Brasília –
Acre. A cidade projetada contará com energia 
elétrica de um dos muitos saltos ali existentes e é 
orientada no sentido do vale do Guaporé. Ao seu 
lado, noutra extensa gleba, foi aprovado pela 
Superintendência outro importante projeto 
agropecuário. 

Mas, Senhor Presidente, os dias se passam, e 
o início real do empreendimento está sustado, e o 
impasse tem de ser resolvido em nosso Estado. Vou 
explicar o que se passa e nesta revelação não se 
delirá de reconhecer o zêlo pela causa pública, neste 
particular, revelado pelo Senhor Governador Pedro 
Pedrossian. Ao assumir o Govêrno do Estado, em 
fevereiro de 1966, S. Ex.ª mandou sustar o 
funcionamento do Departamento de Terras. Várias 
foram as razões e não cabe aqui discuti-las. Mas até 
êste momento, ou melhor, pelo menos até a semana 
passada, continuava absolutamente suspenso o 
funcionamento da repartição. Ocorre, em face da 
legislação estadual de terras, todavia, a existência de 
processos que estavam em andamento antes 
daquela suspensão, e muitos dêles com as 
formalidades legais cumpridas e outros que as 
concluíram no interregno. São portadores dos 
chamados títulos provisórios de aquisição, o que 
corresponde ao pagamento de um têrço do preço de 
compra estabelecido na tabela oficial, precedidas a 
demarcação e medição, aprovada estas, pagarão os 
dois terços restantes, para obter o título definitivo. 

Entre os que obtiveram aprovação de  
seus importantes projetos de aplicação de  
capitais em Mato Grosso alguns são 
 

portadores de títulos provisórios. Esta circunstância 
impede a concretização dos financiamentos. O 
resultado é que dada a delonga; sem uma solução 
em Mato Grosso, os responsáveis por aquelas 
iniciativas e por vultosos gastos e compromissos 
com capitais obtidos muitas vêzes de poupanças de 
outrem, estão se desorientando, e sendo 
convocados para outras áreas. 

Minha sugestão, neste particular, é que o 
Departamento de Terras de Mato Grosso seja 
reaberto, não para receber novos requerimentos de 
compra e venda de terras, mas para resolver 
especìficamente a situação dos portadores de títulos 
provisórios, que já tenham cumprido as formalidades 
de demarcação e medição. Não resta dúvida, que 
uma vez cumpridas por êles as exigências da 
legislação especial, têm o direito adquirido de obter  
o título definitivo de propriedade. Não estão sujeitos, 
pelo solene contrato firmado, a uma majoração de 
preços. 

Assim não há razões de interêsse  
público, para a retenção do andamento dos 
processos constantes de títulos provisórios 
devidamente pagos. 

Também fazendo eco de sugestões e 
ponderações, em tôrno do fechamento temporário do 
Departamento da Terras é necessário que esteja 
funcionando para atender às partes que precisam de 
documentação para instruir processos e outros fins 
de direito. Neste particular não se vê motivo justo 
para não haver despachos na repartição, pois há 
prejuízo material imediato para as finanças estaduais 
e é prejudicial para o legítimo interêsse de outrem. 
Acreditamos todos que isto seja resolvido, logo, se já 
não o foi, a contento dos objetivos superiores do 
Estado, pois não é possível admitir interêsses 
subalternos no não funcionamento daquele serviço 
público. 

Com esta reabertura parcial da repartição  
de terras, o Estado de Mato Grosso  
ver-se-á contemplado nos planos de fi- 
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nanciamento de empreendimentos da região 
amazônica. Do contrário, continuará marginalizado. 

Considero simples a matéria e fácil de conciliar 
os cuidados do nôvo programa administrativo de 
terras do Estado com a participação mato-grossense 
nos chamados benefícios da SUDAM. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Victorino Freire): – 
Tem a palavra o Sr. Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (sem revisão 
do orador.): – Sr. Presidente, encontrava-me na 
Bahia em cumprimento de deveres políticos e 
partidários do mandato, quando ocorreram os graves 
acontecimento de invasão da Universidade de 
Brasília e de violências ali praticadas pela Polícia 
Federal. 

Quero manifestar hoje, primeiro dia em que 
estou presente, minha solidariedade à comunidade 
universitária, às mães que estão protestando, aos 
nobres Colegas que, neste Plenário, condenaram a 
violência. Quero, especialmente, assinalar a unânime 
segurança com quê a grande imprensa do País 
noticiou, os bárbaros fatos e sòbriamente os criticou. 
Para que a acusação alcançasse maior relêvo, é de 
destacar-se que os parlamentares e a imprensa 
timbraram em ser contidos, embora enérgicos, na 
denúncia da selvageria. A correção dos comentários, 
quer no Congresso, quer na imprensa, chegou ao 
ponto de ser sempre pôsto em relêvo quer o próprio 
Presidente da República foi surpreendido, em seu 
gabinete, com a notícia dos fatos que, como bem 
disse, neste Plenário, o nobre Senador Mem de Sá, 
mais do que violência, constituíram estupidez. 

Não houve, assim, acusação direta e  
pessoal ao Presidente da República, o que  
bastava para reclamar de S. Ex.ª, entre as  
medidas cabíveis, aquela providência que, de  
pronto, estava mais do que ao alcance, no dever  
de sua autoridade. Assim os fatos se definiram e não 
 

preciso nem devo entrar nos pormenores dêles, uma 
vez que já foram amplamente analisados. 

Os fatos, assim, foram situados em condições 
de proporcionar ao Govêrno Federal a providência 
de sua atribuição é que deveria ser adotada com a 
presteza correspondente à brutalidade da violência. 

Ainda ontem o Correio Braziliense, traduzindo 
para esta Capital o estado de espírito que é da 
população do País resume assim o que ocorre: 

"Há um clima de intranqüilidade em todos os 
lares de Brasília. Quando um filho sai de casa para a 
Escola os pais se amarguram dentro de si ante o 
risco que êles posam correr. O que houve na 
Universidade de Brasília foi algo revoltante e de 
brutal. Todos os alunos e professôres foram tratados 
como marginais amotinados de penitenciárias para 
incorrigíveis."  

Pergunta-se: decorridos cinco dias que 
satisfação plena deu o Govêrno à família de Brasília 
e à população do País?'' 

Nesses cinco dias, Srs. Senadores,  
o Departamento de Polícia Federal,  
pretendendo defender-se, acusou o Reitor  
da Universidade de "passividade" e "complacência". 
Ao fazê-lo, o Departamento de Polícia Federal  
assim acusava o próprio Presidente da República,  
de quem é delegado direto, porque por êle  
nomeado o Reitor da Universidade. Ao  
mesmo tempo, o Ministro da Justiça, a que esta 
subordinado o Departamento de Polícia Federal, 
emitiu nota e, em seguida, dirigiu carta a um dos 
jornais – o Jornal do Brasil  declarando que dêle não 
partiu a ordem para a invasão da Universidade, nem, 
conseqüentemente, para os atos que ali foram 
praticados. 

Mas, enquanto a Polícia Federal  
acusa o Reitor, e o Ministro da Justiça declara  
que não autorizou nenhum ato, e se re- 
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fere, mesmo, a entidades militares que não estão 
subordinadas ao Ministério, no mesmo dia dos 
acontecimentos, nesta Casa, o nobre Senador 
Petrônio Portela, falando como Líder da Maioria, 
trouxe ao conhecimento do Plenário o que seria a 
versão das autoridades policiais, encaminhada 
exatamente ao Ministro da Justiça. E, nesse informe, 
que foi por S. Ex.ª lido, consta referência ao "oficial 
encarregado das diligências na Universidade de 
Brasília". Encarregado, por quem? O oficial 
encarregado das diligências na Universidade de 
Brasília, e a que se refere o informe oficial, não é 
autoridade vinculada ao Departamento de Polícia 
Federal? 

Porém, há mais: o mesmo informe acrescenta, 
"conforme orientação dada, por essa direção-geral, 
ao oficial encarregado, todo elemento, que tentasse 
impedir ou dificultar a ação da autoridade federal, 
deveria ser prêso em flagrante". Aqui, pois, a 
direção-geral do Departamento de Polícia Federal 
assume a responsabilidade da diligência e das 
instruções transmitidas ao oficial encarregado. E, ao 
comunicar, em informe, ao Ministro da Justiça, que 
instruiu o oficial encarregado, a direção-geral do 
departamento confessa, por igual, que determinou 
àquela autoridade que prendesse, em flagrante, todo 
elemento que tentasse impedir ou dificultar a ação da 
autoridade federal. 

Êsses fatos, Srs. Senadores, mereceram vivo 
e correto comentário, entre tantas apreciações feitas, 
do honrado jornalista Carlos Castello Branco, 
inclusive no ato de repulsa com que chama à 
responsabilidade, em sua coluna de sábado, o 
Ministro da Justiça. Mas, como se estivesse fazendo 
um arrazoado forense, o Correio da Manhã, no 
editorial "Os fatos", também de sábado, faz essas 
indagações: 

"Se o Ministro da Justiça não mandou;  
se as autoridades do sistema de  
segurança não mandaram; se as 
 

fôrças assaltantes não estão subordinadas ao 
Ministério da Justiça; se a Polícia Federal acusa o 
Reitor de ter transformado, por complacência a 
Universidade, em foco de subversão, e o Presidente 
da República continua depositando confiança nesse 
mesmo Reitor, tão violentamente acusado – quem, 
então, mandou?" 

Ainda hoje a Nação pergunta ao Govêrno – 
porque a si própria ela não pergunta mais – pergunta 
ao Govêrno quem é, para os dirigentes, o 
responsável pela estupidez. Quais as autoridades 
que já foram punidas diante das monstruosidades 
ocorridas na Universidade naquele dia, que o Líder 
do Govêrno nesta Casa, qualificou, com tanta 
propriedade, de dia trágico? 

Já individuou o Govêrno os criminosos,  
para que possa dizer, imediatamente, à Nação  
quem espancou estudantes; quem desrespeitou 
professôres; quem agrediu parlamentares;  
quem arrebentou móveis, aparelhos, enfim,  
objetos de valor, da Universidade? A pergunta é  
feita ao Govêrno, porque a Nação, evidentemente,  
já sabe quais e onde estão os  
responsáveis. 

Como disse, de início, foi impressionante a 
unânime segurança e sobriedade com que a 
imprensa verberou os fatos. 

Para não invocar senão pronunciamentos 
insuspeitos, e para não me alongar nessa análise, 
quero apenas destacar duas, entre as críticas 
oportunamente formuladas. 

O Jornal do Brasil, que não é órgão de 
oposição, em seu principal editorial de sábado, sob o 
título "CASO DE DEMISSÃO", refere-se à 
circunstância, que é uma presunção geral no País, 
de que o Presidente da República não foi 
prèviamente informado dos acontecimentos, e 
comenta: 

"...Mas depois de inteirado delas" –  
isto é, das ocorrências – "o Pre- 
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sidente só teria um caminho a tomar. Demitir 
sumàriamente todos os responsáveis por essa 
"operação-besteira." 

E o jornal O Globo não é, apenas, um  
órgão desvinculado da Oposição: é, sabidamente, 
um dos grandes jornais do País, solidários com o 
Govêrno. Ainda sábado, o mesmo jornal, em seu 
editorial de primeira página, declarando que o que 
ocorreu em Brasília foi um "entreato de brutalidade", 
acrescenta: 

"Se, por um momento, prevalecesse a 
sensatez, a polícia esperaria fora do "campus" uma 
oportunidade para cumprir o mandado de prisão 
contra os estudantes acusados por atividades 
subversivas." 

Nesse comentário, espanca-se o único 
argumento, que seria, antes, um pretexto a ser 
invocado pelo Govêrno, para justificar os atos 
praticados na Universidade de Brasília. E digo e 
repito Govêrno porque não podemos admitir a 
diferença entre Govêrno e polícia para isentar de 
responsabilidade o primeiro e acusar apenas o 
último. 

No caso, a polícia é o Govêrno. A polícia é o 
conjunto de autoridades agindo em nome e sob a 
responsabilidade do Poder Executivo. 

Cessou, com a notória demonstração de 
arbitrariedade, a única alegação que poderia ser feita 
– a de que a polícia estaria cumprindo mandado 
judicial para a prisão de estudantes. 

Não é preciso demorar no argumento de que  
o "campus", da Universidade, as instalações  
da Universidade, as suas dependências seriam  
o último lugar a que se deveria dirigir a polícia  
para cumprir mandado de prisão. Vivendo a  
Nação, há meses, em grave crise entre o Govêrno  
e a comunidade universitária, o mais elementar bom-
senso, a mais simples noção de responsabilidade 
recomendaria que, naquele território, a policia  
não penetrasse senão quando esgotadas tôdas 
 

as possibilidades de cumprimento dos mandados 
judiciais que motivavam a prisão de determinados 
estudantes. O que as circunstâncias já analisadas, 
neste Plenário, e perante a Nação, pela imprensa, 
demonstraram é que houve um propósito, um intuito 
deliberado de fazer valer a violência contra tôda uma 
corporação universitária desarmada e tranqüila, em 
pleno trabalho. Até antes da brutalidade ocorrida na 
Universidade de Brasília, o Govêrno buscava 
convencer uma parcela da população de que era 
obrigado a usar a tropa armada para ir de encontro a 
estudantes mobilizados em multidão nas ruas das 
grandes cidades. Buscava fazer crer que a sua 
atividade era no interêsse da ordem, da segurança 
da população. 

Agora, não! Agora, com as ruas da cidade 
tranqüilas, com a mocidade recolhida às salas de 
aula e aos laboratórios, a polícia vai ao encontro dos 
estudantes para espaldeirá-los, tiroteá-los, esmagá-
los pela violência, sem, ao menos, respeitar 
dirigentes e professôres do órgão federal 
universitário. 

Das violências praticadas, no seu sentido 
geral, já a Nação tem pleno conhecimento. Quero, 
porém, assinalar que ainda nesta tarde, da tribuna da 
Câmara dos Deputados, o nobre Deputado Erasmo 
Martins Pedro, falando sôbre os acontecimentos, deu 
ciência do segundo diagnóstico médico, feito na 
pessoa do estudante Alduízio Moreira, e cuja síntese 
é a seguinte: 

"Paciente submetido a condições 
extremamente neurotizantes em tôdas as áreas do 
psiquismo. 

O fato pode levar à situação psicótica e 
desagregadora do equilíbrio da personalidade. 

Difìcilmente um jovem normal poderá suportar, 
sem conseqüências desastrosas futuras, uma 
vivência de teor tão dramático e intensivo." 

O SR. MÁRIO MARTINS: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 
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O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Pois não. 
O SR. MÁRIO MARTINS: – Gostaria de 

chamar a atenção da Casa e da Nação para êste 
detalhe que está sendo revelado na Câmara dos 
Deputados e a que V. Ex.ª dá maior ênfase, ao citá-
lo em seu discurso. Um outro discurso, na tarde de 
hoje, na Câmara dos Deputados, pronunciado pelo 
Deputado Mata Machado, de Minas Gerais, conta o 
seguinte episódio a propósito dêste jovem: 

"Ontem, com o Secretário-Geral do MDB, 
Deputado Martins Rodrigues, e com os 
companheiros Hermano Alves, Mariano Beck, Márcio 
Moreira Alves e Raul Brunini, visitamos os três 
jovens internados no Hospital Distrital. Um Valdemar 
Alves da Silva Filho, terceiranista de Engenharia, 
está à morte; o tiro dos repressores traspassou-lhe a 
cabeça. Outro, teve a rótula da perna esquerda 
estraçalhada a bala. Do terceiro, falarei um pouco 
mais. É o estudante de Psicologia, meu co-
estaduano Alduísio Moreira de Souza. Atendido por 
especialistas, vai-se recuperando aos poucos. Era, 
antes, um jovem alegre, descontraído, capaz tanto 
de lutar quanto de brincar e de sorrir. O cardiologista 
e o psicanalista que o atenderam, quando foi levado 
ao hospital por solicitude do nosso eminente colega 
Brito Velho, disseram-me que Alduísio ali chegou em 
estado psíquico: lamentável. Ao longo de sucessivas 
entrevistas, foi contando parte do que lhe sucedera e 
não se diferenciava daquilo a que se submeteram 
vários outros, como nós próprios apuramos." 

Êsse rapaz teria sido prêso antes da invasão 
da Universidade. Acrescenta o Deputado: 

"Durante dez dias, Alduízio ficou  
prêso: três, a mudar de delegacias,  
sob o comando de uma "autoridade" 
 

que atende pelo nome de Dr. Lincoln, sete, no 
Exército. Passou por tôda espécie de vexames, 
alguns indescritíveis, moralmente imencionáveis – 
tentativa de afogamento fuzilamento simulado, 
pontapés, ameaças de ser amarrado a pára-choques 
de automóvel, despido, pois os torturadores lhe 
ordenavam e aos seus companheiros que tirassem 
as roupas. E tudo isso, estando êle e os outros 
algemados." 

Ainda hoje o matutino Última Hora desta 
capital informa que êste jovem, Alduísio Moreira, 
sofreu fuzilamento simulado pelo DOPS e depois foi 
transformado em alvo para treinamento de tiro, 
amarrado, a 30 quilômetros de Brasília. 

Estamos vendo, em plena Capital da 
República, já não é no calor de uma refrega, 
provocada pelo Govêrno, mas é o requinte da 
perversidade, da tirania, o requinte da 
monstruosidade. Retira-se um jovem estudante – 
ainda que não o fôsse – amarra-se a uma árvore, 
simula-se um fuzilamento, troteia-se êsse rapaz, 
ameaça-se cortar-lhe os órgãos genitais, coloca-se o 
rapaz nu, amarrado num pára-choque. Isto na 
Capital da República. E ao cabo de tanto tempo, o 
Govêrno ainda não sabe quando vai abrir inquérito, 
ainda não sabe se deve ou não punir, se deve se 
acumpliciar com aquêles que em seu nome 
cometeram tamanhos horrores. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Assim, Sr. 
Presidente, inclusive pelo que acaba de ressaltar o 
nobre Senador Mário Martins, ganham tôda a sua 
extensão, devidamente comprovadas, as 
conseqüências dos atos de violência e estupidez 
praticados na Universidade de Brasília. 

Ora, diante dêsses fatos, é de considerar-se 
que há responsabilidades diversas a serem 
apuradas, também, por diferentes critérios. Há uma 
responsabilidade penal, que há que ser pesquisada e 
investigada longamente, inclusive respeitan- 
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do-se o direito de defesa dos próprios acusados, que 
queremos preservar, ainda que o Govêrno nem 
sempre preserve o direito de defesa dos que o 
contestam e dos que integram a Oposição. Há que 
ser apurada a responsabilidade administrativa, que 
requer inquérito, que reclama contrariedade de 
acusação e defesa e que não pode ser definida 
senão com o decurso de determinado lapso de 
tempo. Há, entretanto, uma responsabilidade política 
das autoridades que mandaram e das que 
executaram os atos condenados. 

Para fixar, essa responsabilidade política, o 
Govêrno não precisa de processo, não precisa de 
inquérito, não precisa mais do que 24 horas para 
saber os nomes dos responsáveis, para declinar a 
individualidade dos criminosos a serviço do poder 
público. Pouco importa, a esta altura, a notícia de 
que se mandou abrir inquérito. O inquérito é para 
apurar a responsabilidade penal e a 
responsabilidade administrativa. Mas não há como 
justificar mais, perante a Nação, que ocupem cargos 
de confiança os que recomendaram a diligência 
criminosa e os que a executaram. Nem se pode 
admitir o absurdo de que o Govêrno, a esta altura, 
ainda tenha dúvida sôbre quem recai a autoria e a 
co-autoria da estupidez praticada. 

O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Permite V. 
Ex.ª? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Pois não. 
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Ainda hoje, 

lemos, a êsse respeito, um editorial de O Globo, 
totalmente insuspeito para o Govêrno. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Eu já o 
assinalei, mas quanto a outro artigo do mesmo 
jornal, de sábado. 

O SR. AARÃO STEIRIBRUCH: – No  
de hoje, "Indeciso sob pressão", o articulista  
diz que há uma espécie de dificuldade para  
a própria liderança da ARENA defender o  
Govêrno, porque o Govêrno até aqui 
 

não se vem mostrando sensível às criticas. 
"E tal atitude decorre de uma curiosa  

teoria contida neste slogan de largo consumo  
oficial: "o Govêrno não decide sob pressão".  
Ora, Govêrno democrático está  
funcionalmente organizado para receber pressões. O 
Estado chega a pagar à Oposição para que se 
oponha, isto é, para que "pressione". Portanto, 
mostrar-se insensível às pressões não é 
necessàriamente uma virtude. 

Em certos casos, resistir a pressões é  
prova não de fôrça, mas de fraqueza, pois os 
adversários do Govêrno começam a usar, nos seus 
cálculos, essa resistência." 

Termina dizendo que o Govêrno precisa  
tomar uma atitude determinativa dos 
acontecimentos, para evitar que se repitam, certos 
episódios. O próprio Presidente da República diz que 
está perplexo com os acontecimentos, mas vai 
continuar perplexo ainda, porque os acontecimentos 
se sucedem dia a dia. Finalmente, termina o editorial 
de O Globo:  

"O Govêrno está sob grave risco: o de 
permanecer indeciso pelo horror as "decisões sob 
pressão." 

É o próprio jornal que todo dia canta hosanas 
ao Govêrno que considera necessário que o 
Govêrno, de uma vez por tôdas, adote uma atitude 
firme, decisiva, para paz e tranqüilidade geral da 
Nação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª e O 
Globo têm inteira razão. 

Indeciso, o Govêrno torna-se cúmplice dos 
criminosos. E mais: a Nação não está mais disposta 
a suportar que se abram inquéritos para que, em 
seguida, se alonguem de maneira que as condições 
psicológicas da população mudem e os criminosos 
permaneçam sem punição. 

O SR. AARÃO STEINBRUCH: –  
Há precedentes na nossa ordem administrativa, 
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de instauração de inquérito e ser afastado, de 
imediato, o funcionário inquinado, que responde a 
êsse inquérito. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Certo. 
O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Poder-se-ia 

seguir também êsse tratamento, neste caso com 
mais razão. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr. 
Presidente, há fato recente, que teve também larga 
repercussão no País, a respeito do qual o Govêrno 
abriu inquérito, se sabe que os fatos apurados 
conduziram à demonstração de que os irmãos 
Duarte, na Guanabara, efetivamente, haviam sido 
levados a dependências de quartéis do I Exército e 
alí sujeitos a graves sevícias. A imprensa começou a 
noticiar largamente o fato, sem que pudesse haver 
um desmentido de mais ninguém, embora, no 
primeiro instante, o Comandante do I Exército tivesse 
expedido nota assegurando, pelo que apurara, que 
nenhum oficial do Exército estava envolvido nos 
acontecimentos ou a que nenhuma dependência do 
Exército havia sido levado qualquer dos dois 
rapazes. 

Os fatos o desmentiram, porque o 
Comandante havia sido enganado. A verdade é que 
os dois irmãos foram efetivamente conduzidos a 
dependências militares e ali seviciados. 

Pergunta-se: meses decorridos, quais foram 
os oficiais punidos? Quais os que foram, pelo menos 
notòriamente, afastados de seus cargos por efeito da 
verdade apurada? 

Silêncio completo se fêz sôbre as bárbaras 
violências de que foram vítimas os dois jovens 
irmãos. 

O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador.) Mas 
punem-se oficiais sediados em Crateús, se não me 
engano, pelo fato de emitir nota de solidariedade ao 
seu antigo comandante removido, sem motivo, para 
outra guarnição do Brasil. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – É certo. Mas 
não quero envolver êsse fato na presente discussão, 
para que o Govêrno não se utilize da diversidade de 
situações na tentativa de justificar o seu 
procedimento. 

Cinco dias decorridos dos fatos na 
Universidade de Brasília, qual é a autoridade que já 
foi afastada? Qual a que já foi demitida? Qual a 
punição já imposta a qualquer dos bárbaros que 
invadiram o sítio de cultura, com a mesma estupidez 
com que os soldados nazistas invadiam lares de 
quem quer que fôsse? Qual a medida adotada pelo 
Govêrno para desafronta à família nacional residente 
em Brasília? 

Homem de Oposição, costumo, entretanto, Sr. 
Presidente, ainda quando portador de justa paixão, 
não exacerbar os meus conceitos para praticar 
iniqüidades. 

Não admito, ainda neste instante, não quero 
admitir que o Presidente da República tivesse prévio 
conhecimento dêsses fatos ou os houvesse 
autorizado ou que, ainda agora, lhes dê aprovação. 
Mas, evidentemente, não basta esta convicção, 
ainda que partida de um Senador da Oposição. 

A Nação que mais do que isto. A esta altura, já 
tem o direito de perguntar ao Presidente da 
República: resta-lhe ou não autoridade para demitir 
os criminosos? Sobra-lhe, ou não, atribuição 
constitucional, e de fato, para espancar da 
corporação que detém autoridade aquêles titulares 
que não são instrumento de garantia, mas de 
insegurança, para tôda a população? 

Onde está o Presidente da República? 
Pergunta a Nação é perguntamos nós, por ela. Onde 
está que ainda não resolveu, por um ato de sua 
competência exclusiva traduzido num decreto, a 
expulsão dos postos de confiança dos que 
determinaram e executaram a violência? 

É o que a Nação espera do Govêrno. É  
o que, como órgão de Oposição, dêle 
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exigimos, para que possa merecer o respeito da 
opinião nacional, já que dela não tem o apoio, diante 
de tanta arbitrariedade, de tanta violência, de tanto 
crime. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Victorino Freire): – 
Não há mais oradores inscritos. 

O SR. PETRONIO PORTELA: – Peço a 
palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Victorino Freire): – 
Tem a palavra o Sr. Senador Petrânio Portela, como 
Líder do Govêrno. 

O SR. PETRONIO PORTELA (como líder do 
govêrno – sem revisão do orador.): – Sr. Presidente, 
já tivemos ocasião de manifestar nossa posição, em 
nome da Maioria desta Casa e em nome do Govêrno. 
E anunciamos, na oportunidade, as providências que 
seriam tomadas pelo Chefe da Nação. 

Bem disse o ilustre Senador Josaphat Marinho 
não acreditar na participação do Sr. Presidente da 
República nos lamentáveis acontecimentos havidos 
em Brasília. Estranha apenas a tardança de S. Ex.ª 
em tomar medidas punitivas contra os responsáveis 
pela ordem da qual resultou o que se viu na 
Universidade de Brasília. 

Devemos dizer a S. Ex.ª que os fatos não se 
apresentam tão fáceis, tão à vista. Nós, através da 
própria imprensa, verificamos que autoridades jogam 
por sobre outras autoridades a responsabilidade, 
razão pela qual o assunto haverá de ser definido em 
inquérito competente, ocasião em que o Presidente 
da República cumprirá seu dever, pois o contrário 
será prejulgar os acontecimentos. 

Sr. Presidente, uma vez mais a ARENA e o 
Govêrno dizem a esta Casa que repelem a violência. 
De minha parte em nenhuma oportunidade ocupei 
esta tribuna senão para defender a liberdade. 

A indignação do ilustre Senador  
Josaphat Marinho é igual à minha. Dela  
participo, esclarecendo apenas que fiz a di- 
 

ferença fundamental entre agentes policiais, 
beleguins policiais e o Govêrno da República. Não 
podemos, absolutamente, unir as duas ações, 
porque às vêzes – às vêzes não, quase sempre – os 
policiais, em tôdas as partes do mundo, 
desobedecem as autoridades constituídas, 
exorbitando nas diligências. 

Sr. Presidente, lamentavelmente á 
complexidade do fato evita ou proíbe que a ação do 
Sr. Presidente, com a presteza reclamada pelo 
eminente. Líder baiano, se faça sentir. Mas estou 
certo de que não tardará. S. Ex.ª ficará com a Nação 
que, a esta altura, pede providências, mais do que 
isto, se solidariza com os estudantes, injustamente 
pisoteados pela policia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, desde a 
primeira hora, a minha palavra foi de confiança na 
ação do Govêrno. Tenho razões para acreditar nêle 
e, uma vez mais, minha voz se ergue para dizer que 
somos contra a violência, quer aquela que emana 
das autoridades policiais, quer aquela que provém 
das minorias rebeladas, aquelas que buscam a 
desordem e a baderna. 

Sr. Presidente, esta a nossa palavra, que é 
também a palavra da ARENA e do Govêrno, nesta 
Casa. (Muito bem!) 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Lobão da Silveira – Clodomir Millet  

– Sebastião Archer – Victorino Fieira –  
Petrônio Portella – Pessoa de Queiroz – Paulo 
Torres – Aurélio Vianna – Gilberto Marinho – 
Nogueira da Gama – Armando Storni – Celso 
Ramos. 

O SR. PRESIDENTE (Victorino Freire): – No 
expediente lido constam Mensagens do Sr. 
Presidente da República, comunicando vetos 
presidenciais aos seguintes Projetos de Lei 

– que concede estímulos fiscais à  
indústria de fabricação de empilhadeiras; e 
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– que acrescenta dispositivos ao, Decreto-Lei nº 37, 
de 18-11-66, estendendo benefícios aduaneiros a 
cientistas e técnicos radicados no exterior que 
venham a exercer sua profissão no Brasil. 

Convoco as duas Casas do Congresso 
Nacional para, em Sessão conjunta a realizar-se no 
dia 26 do corrente mês, às 21 horas, conhecerem 
dos vetos presidenciais aos referidos projetos. 

Para as Comissões Mistas que os deverão 
relatar, designo os Srs. Senadores: 

 
quanto ao primeiro 
 

Mem de Sá – ARENA 
José Leite – ARENA 
José Ermírio – M D B 

 
quanto ao segundo 
 

Ney Braga – ARENA 
Aloysio de Carvalho – ARENA 
Argemirode Figueiredo – M D B 

 
Passa-se- à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

As duas primeiras matérias da Ordem do Dia 
de hoje estão em fase de votação. Não há quorum 
para votação. Ficam adiadas para. a Sessão 
ordinária de amanhã. 

Passa-se, assim, ao: 
 
Item 3 
 
Discussão, em turno único, do Requerimento 

nº 883, de 1968, de autoria do Sr. Senador Lino de 
Mattos, solicitando informações sôbre saques 
efetuados na conta corrente que a Legião Brasileira 
de Assistência mantém na Caixa Econômica Federal, 
com cheques cujas assinaturas foram falsificadas. 

 
Em discussão: 
O SR. MARIO MARTINS: – Sr. Presidente, 

peço a palavra, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Victorino Freire.): – Tem 

a palavra, pela ordem, o Sr. Senador Mário Martins. 

O SR. MÃRIO MARTINS (pela ordem.  
Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente, na 
Ordem do Dia, conforme V. Ex.ª anunciou, está  
para discussão, em turno único, o requerimento  
de autoria do Sr. Senador Lino de Mattos, solicitando 
informações sôbre saques efetuados na  
conta-corrente que a Legião Brasileira de  
Assistência mantém na Caixa Econômica  
Federal, com cheques cujas assinaturas foram 
falsificadas. 

O Regimento do Senado estabelece que  
em determinados casos, certo tipo de requerimento 
seja discutido e apreciado pelo Plenário. De  
modo que eu tenho a impressão de que, nessas 
oportunidades, o teor do requerimento deveria  
ser submetido à Casa em avulso, para que ela 
tomasse conhecimento. Doutro modo, como a Casa 
pode discutir uma solicitação de informações sôbre 
saques efetuados na conta-corrente que a Legião 
Brasileira de Assistência mantém na Caixa 
Econômica Federal, como cheques falsificados? 
(Pausa.) 

Um dos auxiliares de V. Ex.ª suprime a minha 
deficiência e demonstra que há o teor dêsse 
requerimento já devidamente impresso, e vazado 
nos seguintes têrmos: 

(Lendo.) 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja 

encaminhado ao Exmo. Senhor Ministro da Fazenda 
o seguinte pedido de informações: 

1º) Qual o montante exato dos saques 
efetuados na conta-corrente que a Legião Brasileira 
de Assistência mantém na Caixa Econômica Federal, 
saques com cheques cujas assinaturas foram 
falsificadas? 

2º) Qual a entidade que sofreu prejuízo: A 
L.B.A., ou a Caixa. Econômica Federal? 
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3º) Que providências foram tomadas para a 
apuração de responsabilidade? 

4º) Quais as autoridades da L.B.A. que tiveram 
as suas assinaturas falsificadas? 

5º) Quais as datas em que foram emitidos e 
pagos os cheques, cujas assinaturas estavam 
falsificadas? (Relacionar os cheques, um a um com 
número e datas.) . 

Sala das Sessões, 17 de julho de 1968. – Lino 
de Mattos. 

Minha questão de ordem, Senhor Presidente, 
visa, precisamente, a saber quando os 
requerimentos de informações devem ser 
submetidos à apreciação do Plenário é quando á 
própria Presidência, ex officio, pode deliberar sôbre 
sua publicação e encaminhamento. 

Verificamos que êste requerimento é de 17 de 
julho de 1968. Lembro-me de que, na ocasião, saiu o 
noticiário em que se dizia que importâncias vultosas 
tinham dado margem à emissão de cheques, com 
assinaturas das riais expressivas figuras da Legião 
Brasileira de Assistência, que teriam sido pagos. Dai 
o interesse do nobre Senador Lino de Mattos em 
indagar a quanto montou os cheques falsificados, 
quem falsificou as assinaturas das autoridades, quais 
as providências tomadas para apuração da 
responsabilidade. 

Tenho para mim, Sr. Presidente, que êsse 
assunto não deveria ter vindo a Plenário. A  
Mesa poderia ter despachado o requerimento,  
ex officio, tê-lo encaminhado, porque já, 
pràticamente, há quase dois meses que êsse 
assunto está aqui, pendente de discussão, que é em 
turno único. 

Pelo tempo já decorrido podemos observar que 
o assunto vai desaparecendo da fiscalização da opinião 
pública e, quando a matéria vier a ser aprovada, 
 

e depois de aprovada ser informada, já 
transcorreram vários meses. 

Assim sendo, a minha questão de ordem se 
resume em saber porque essa matéria tem que ser 
submetida a Plenário e, ao contrário de outras, não 
foi despachada ex officio, atendendo à solicitação do 
requerente? 

O SR. PRESIDENTE (Victorino Freire): – 
Respondendo à questão de ordem formulada por V. 
Ex.ª, tenho a dizer o seguinte: a Lei nº 4.595, de 31 
de dezembro de 1964, no seu artigo 38, § § 2º e 4º, 
preceitua: 

"Art. 38 – As instituições financeiras 
conservarão sigilo em suas operações ativas e  
passivas e serviços prestados. 

§ 2º – O Banco Central da República do Brasil  
e as instituições financeiras públicas prestarão 
informações ao Poder Legislativo, podendo, havendo 
relevantes motivos, solicitar sejam mantidas em 
reserva ou sigilo. 

§ 4º – Os pedidos de informações a que se 
referem os § § 2º e 3º, dêste artigo, deverão ser 
aprovados pelo Plenário dá Câmara dos Deputados 
ou do Senado Federal e, quando se tratar de 
Comissão Parlamentar de Inquérito, pela maioria 
absoluta de seus membros." 

O requerimento formulado pelo Senhor 
Senador Lino de Mattos e objeto, agora, de questão 
de ordem formulada por V. Ex.ª – solicitando 
informações sôbre matéria financeira à Caixa 
Econômica Federal, se enquadra nessa lei, motivo 
por que tem de ser aprovado pelo Plenário. 

É essa a solução que apresento à questão de 
ordem formulada por V. Ex.ª 

O SR. MÁRIO MARTINS: – Sr.  
Presidente, muito grato pela informação e,  
longe de mim a idéia de querer debater, 
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no que estaria impedido pelo Regimento, com  
V. Ex.ª 

Mas, no caso, a interpretação me parece que 
foi um tanto rigorosa e não se ajustou talvez aos 
itens do requerimento. Não se trata de saber se é 
matéria de operação sigilosa. Há uma denúncia 
pública de que foram descontados cheques vultosos 
em nome da Legião Brasileira de Assistência. Então, 
um cheque falso não é nunca uma medida sigilosa. 
Segundo, que êsses cheques teriam sido pagos, 
teriam sido descontados e não se conhece o volume 
dos mesmos. 

De modo que aceito a interpretação de V. Ex.ª, 
embora estranhe, porque na verdade nunca se deu a 
cobertura do sigilo para operações fraudulentas. A 
não ser que não fôssem falsos, a não ser que os 
cheques fôssem verdadeiros. Mas, se os cheques 
são falsos, o Govêrno não pode dar cobertura à 
fraude e querer para êle o sigilo. Salvo, se fôssem de 
tal monta êsses cheques que pudessem causar uma 
crack nacional. 

Como se trata de uma entidade, sem  
dúvida, respeitável, que teria sido vítima dêsses  
que falsificaram os referidos cheques, e como a 
L.B.A. vive da contribuição do Erário, é que me 
parece que no caso se ajustaria o quadro do, sigilo 
 

êsse tipo de operação, que é caso de policia, a ser 
verdadeiro. 

De qualquer modo, aceito a interpretação de 
V. Ex.ª e, naturalmente, aguardarei a oportunidade 
para continuar minha argumentação. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Victorino Freire): – 
Informaria ainda ao nobre Senador Mário Martins 
que êsse requerimento foi discutido pelo próprio 
autor, o Sr. Senador Lino de Mattos, e deixou de ser 
votado por falta de quorum. E é o que está 
acontecendo novamente hoje. Portanto, ficará adiada 
a votação, por falta de quorum. Era a explicação que 
tinha a dar também a V. Ex.ª 

Está finda a matéria da Ordem do Dia. 
Não há mais oradores inscritos. (Pausa.) 
Nada mais havendo que tratar: vou encerrar a 

Sessão, convocando, antes, a Casa para uma Sessão 
extraordinária, amanhã, às dez horas, com a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
TRABALHOS DE COMISSÕES 

 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 40 

minutos.) 
 



173ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 3 DE SETEMBRO DE 1968 
 

(EXTRAORDINÁRIA) 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO 
 
Às 10 horas, acham-se presentes os Srs. 

Senadores: 
Adalberto Sena – Flávio Brito – Edmundo  

Levi – Desiré Guarani – Milton Trindade –  
Cattete Pinheiro – Lobão da Silveira – Clodomir Millet 
– Sebastião Archer – Victorino Freire – Petrônio 
Portela – Sigefredo Pacheco – Menezes Pimentel  
– Wilson Gonçalves – Duarte Filho – Dinarte Mariz – 
Ruy Carneiro – Argemiro de Figueiredo – Pessoa  
de Queiroz – José Ermírio – Arnon de Mello – José 
Leite – Aloysio de Carvalho – Antônio Balbino  
– Josaphat Marinho – Carlos Lindenberg – Paulo 
Torres – Aarão Stoeinbruch – Mário Martins –  
Aurélio Vianna – Gilberto Marinho – Nogueira  
da Gama – Lino de Mattos – João Abrahão  
– Armando Storni – Pedro Ludovico – Fernando 
Corrêa – Bezerra Neto – Adolpho Franco –  
Mello Braga – Celso Ramos Antônio Carlos –  
Guido Mondin – Daniel Krieger – Mem de  
Sá. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho):  
– A lista de presença acusa o comparecimento  
de 45 Srs. Senadores. Havendo número  
regimental, declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a 
Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da  
Ata da Sessão anterior, que é, sem debate, 
aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 
Presidência recebeu telex do Sr. Ministro do Trabalho e 
Previdência Social, solicitando prorrogação do prazo 
para resposta ao Requerimento de Informações 

– nº 648/68, de autoria do Senador Adalberto 
Sena. 

Se não houver objeção, esta Presidência 
considerará prorrogado por 30 dias o prazo de 
resposta do citado requerimento. (Pausa.) 

Como não houve objeção, está prorrogado o 
prazo. 

Sôbre a mesa, comunicação que vai ser lida. 
É lida a seguinte: 
 

COMUNICAÇÃO 
 

Brasília, 3 de setembro de 1968 Sr. Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência que me ausentarei do País, a partir desta 
data, a fim de integrar a Delegação do Senado 
Federal que participará dos trabalhos da 56a reunião 
da Conferência da União Interparlamentar, que se 
realizará em Lima, Capital do Peru. 

Atenciosas saudações. – Senador Wilson 
Gonçalves. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho):  
– Sôbre a mesa, requerimento de  
informações, de autoria do Sr. Senador 
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Mário Martins, cuja leitura vai ser feita pelo Sr. 1º-
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.092, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, sejam 

prestadas pelo Poder Executivo, através do 
Ministério da Fazenda, as seguintes informações: 

1ª) Quantas embarcações de altomar foram 
adquiridas pelo Ministério da Fazenda, para as 
Alfândegas do País, através de financiamento da 
USAID, conforme proposta de 13 de maio de 1969? 
Especificar preço e condições de pagamento, 
inclusive juros. 

2ª) Em que data chegaram ao Brasil essas 
embarcações e a que critérios obedeceu sua 
distribuição por várias Alfândegas do País? Quais as 
embarcações em funcionamento e quais as 
paralisadas, dando as razões do seu não-
aproveitamento. 

3ª) Por que, até hoje, essas embarcações não 
estão completamente equipadas, tanto com relação  
a pessoal como a armamento para elas previsto? 

4ª) Quais as razões do não-aproveitamento 
dos créditos abertos ao Ministério da Fazenda, por 
dois anos consecutivos, pelo Decreto-Lei nº 36/66? 

5ª) Como se explica que essas embarcações 
não tenham, até hoje, sido totalmente equipadas 
com pessoal adequado, tendo-se em vista a 
prestimosidade com que a Marinha de Guerra deu 
sua colaboração para a seleção dêsse pessoal? 

6ª) Por que o pessoal contratado para servir 
nessas embarcações passou,. abrupta e contrària- 
 

mente ao estabelecido, a ser submetido ao regime 
previsto no art. 111 do Decreto-Lei número 200/67, 
com desestímulo e prejuízos evidentes para o 
mesmo? 

7ª) Quais as razões existentes para que o 
Departamento de Rendas Aduaneiras tenha deixado 
de cumprir o planejamento minuciosamente 
estabelecido pelo Govêrno anterior, no tocante a 
essas embarcações de alto-mar? 

8ª) O aproveitamento integral dessas lanchas 
de alto-mar se tornou dispensável ao efetivo 
combate ao contrabando, daí o abandono em que 
estão? 

9ª) Qual o preço atual de cada uma dessas 
embarcações de alto-mar? 

10ª.) Discorda o Exmo. Sr. Ministro da 
Fazenda do caráter prioritário dado pelo seu 
antecessor à luta contra o contrabando e, sobretudo,  
da necessidade de adquirir embarcações tão 
modernas e caras? Caso afirmativo, por quê? Caso 
negativo, como explicar discordâncias e 
comportamentos tão gritantes do Departamento de 
Rendas Alfandegárias em sua gestão e na anterior? 

 
Justificação 

 
Com freqüência, desde muitos anos, as 

autoridades alfandegárias afirmam, pela imprensa, o 
total desaparelhamento em que estão para efetivo 
combate ao contrabando, especialmente em alto-
mar. Resta compulsar as coleções de nossos jornais, 
para se ver a constância e veemência com que 
reclamam êsse aparelhamento. Por outro lado, 
ninguém ignora que o contrabando – que tudo indica 
novamente recrudesce no País – acarreta prejuízos 
imensos ao Tesouro Nacional. 
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Em 1966, conforme proposta de 13 de maio 
daquele ano, mediante financiamento da USAID, o 
Ministério da Fazenda adquiriu nove embarcações 
de alto-mar, das mais modernas, pelo elevado preço 
de US$ 1.387.818,00, tôdas compradas da Sewart 
Sea-Craft Inc. Pelo Decreto-Lei nº 33/66, foi aberto 
ao Ministério da Fazenda o crédito necessário – por 
dois exercícios – ao equipamento total dessas 
lanchas, às despesas com as guarnições, ao grupo 
de manutenção e de conservação. Revelou o 
Govêrno Castello Branco, com êsse decreto-lei, a 
preocupação com que encarava o assunto, bem 
como a importância que lhe dava. 

As embarcações chegaram ao Brasil um dia 
antes da data estipulada, isto é, aos 27 de janeiro de 
1967. Foram distribuídas entre várias Alfândegas do 
País. 

As dificuldades para dar-lhes guarnições 
qualificadas, inclusive no que toca à idoneidade moral 
de seus componentes, foram prontamente resolvidas, 
graças à colaboração da Marinha de Guerra, 
atendendo à solicitação do Ministro da Fazenda. Todo 
o pessoal necessário foi, assim, logo pôsto à 
disposição do Departamento de Rendas Alfandegárias, 
selecionado êsse pessoal através de critérios rigorosos. 

Estranhamente, já sob o atual Govêrno, o 
assunto que vinha senda encaminhado tão rápida e 
acertadamente – sofreu completa reviravolta. Parece 
que as atuais autoridades, ou, pelo menos, os atuais 
responsáveis pelo Departamento de Rendas 
Alfandegárias, têm ponto de vista frontalmente 
oposto ao do Govêrno anterior. 

Assim é que, entre outras coisas: 
a) as lanchas não foram guarnecidas conforme 

o necessário, nem receberam o armamento para 
elas previsto e considerado indispensável; 

b) algumas foram postas em  
funcionamento, em bases precárias, en- 
 

quanto outras permanecem paralisadas, sujeitas a 
estragos e danos diversos; 

c) os créditos abertos pelo Decreto-Lei nº 
38/66 deixaram de ser utilizados, disso decorrendo 
dificuldades grandes e diversas para o 
funcionamento integral das lanchas; 

d) o pessoal tão pronta e criteriosamente 
selecionado pela Marinha de Guerra não foi 
integralmente aproveitado, dando-se até às lanchas 
em operações, guarnições insuficientes; 

e) rompeu-se, bruscamente, o contrato 
estabelecido para êsse pessoal, submetendo-o  
ao regime previsto no art. 111 do Decreto-Lei nº 
200/67, com evidentes prejuízos e grande 
desestímulo para as guarnições, como se querendo 
extingui-las. 

Nota-se gritante diversidade no tratamento  
do problema entre o Govêrno anterior e o atual. É 
como que se as autoridades antes reputassem grave 
o prejuízo com o contrabando e considerassem  
do maior interêsse o aparelhamento do 
Departamento de Rendas Alfandegárias, para dar-
lhe combate efetivo, e as atuais autoridades 
discordassem, totalmente, de tais pontos de  
vista – sem dúvida alguma, causando satisfação  
e levando tranqüilidade aos que tão 
impatriòticamente lesam o fisco com suas atividades 
de contrabando. 

Dispomos de documentação e informações 
copiosas a propósito do assunto. Apenas não 
atinamos com a profunda discrepância entre o 
comportamento das autoridades do Govêrno Castello 
Branco e dos atuais auxiliares do Presidente Costa e 
Silva. Ainda mais que tanto se empenha o atual 
Govêrno especialmente no que diz respeito à pasta 
da Fazenda em – ser continuador daquele que  
o precedeu. Por outro lado, é notório que o 
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aparelhamento governamental para o combate 
eficaz. ao contrabando, sobretudo em alto-mar, 
constitui questão urgente e merecedora de 
prioridade. O próprio público se apercebe, 
facilmente, dos "apertos" e "desapertos" a que são 
submetidos os contrabandistas, de forma esporádica, 
o que só pode depor contra pelo menos a pertinácia 
com que as autoridades responsáveis se dedicam a 
uma luta de tão grande importância para o Brasil. 

Através do presente requerimento de. 
informações, desejamos que o Exmo. Sr. Ministro da 
Fazenda nos esclareça pontos tão controvertidos e 
estranhos, na esperança de que nos desvende um 
autêntico mistério, bem como torne pública sua 
concordância ou não com aquêles que o 
antecederam no Ministério da Fazenda sôbre 
questão de tamanha relevância. Enfim, desejamos 
que tôda essa história seja esclarecida. 

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1968. 
– Mário Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O 
requerimento será publicado e, a seguir, despachado 
pela Presidência. 

Também de autoria do nobre Senador Mário 
Martins vem à mesa projeto de lei, cuja leitura Será 
feita pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 94, DE 1968 

 
Modifica o art. 5º da Lei nº 5.449, de 4 de 

junho de 1968, e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art.1º – Dê-se ao art. 5º da Lei nº 5.449, de 4 

de junho de .1968, a seguinte redação: 
"Art. 5º – Ficam respeitados os mandatos dos 

Prefeitos eleitos, cujos municípios são declarados, 
por esta Lei, de interêsse da segurança nacional. 

§ 1º – A aplicação das disposições contidas 
nesta Lei, no que toca aos seus efeitos, fica 
condicionada à regulamentação do art. 91 da 
Constituição Federal, até quando os municípios 
declarados de interêsse da segurança nacional 
continuarão gozando de plena autonomia política. 

§ 2º Se até 90 dias antes da data em que  
deverão ser realizadas eleições nos municípios 
relacionados no art. 1º desta Lei, não tiver sido 
regulamentado o art. 91 da Constituição Federal, 
essas eleições se realizarão normalmente. 

§ 3º – Regulamentado o art. 91 da 
Constituição Federal, através de lei aprovada  
pelo Congresso Nacional, terá início a vigência desta 
Lei, devendo o Governador do respectivo Estado, até 
trinta dias antes do término do mandato do  
Prefeito de Município relacionado no art. 1º desta lei, 
ou, no caso de vacância do cargo, no prazo de  
dez dias após a ocorrência da vaga, enviar ao 
Presidente da República o nome do Prefeito a ser 
nomeado para o município, para os efeitos desta 
Lei." 

Art. 2º – Fica revogado o art. 6º da Lei nº 
5.449, de 4 de junho de 1968. 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Justificação 

 
O envio, pelo Poder Executivo, ao Congresso 

Nacional, para tramitação e votação em prazo fatal, 
do projeto que veio a se transformar na Lei nº  
5.449, de 4 de junho de 1968; provocou grande 
impacto na opinião pública que, por sua grande 
maioria, condenou a iniciativa do Sr. Presidente da 
República. Durante semana seguidas travou-se 
acalorado debate em tôrno dessa proposição, 
ficando nítida a sua condenação, bem como 
demonstrada a improcedência dos argumentos 
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expostos pelo Sr: Ministro da Justiça na exposição 
de motivos que acompanhou ao aludido projeto, com 
a finalidade de justificá-lo perante a Nação e, 
especialmente, o Congresso Nacional. 

As afirmativas feitas pelo Professor Gama e 
Silva, a título de demonstrar a procedência do 
projeto, foram as mais descabidas e mesmo 
despropositadas, num testemunho da 
impossibilidade em que se viu para defender o que, 
na verdade, era indefensável. Ficou, no decorrer de 
todo o debate travado em tôrno da questão, o Poder 
Executivo prêso a dois únicos argumentos com os 
quais quis justificar sua decisão: estava exercendo 
atribuição que lhe fôra conferida pela Constituição 
em vigor; os Prefeitos eleitos nos municípios visados 
prejudicavam suas cidades por malbaratarem os 
recursos públicos. 

Não é o simples fato de a Constituição 
autorizar o Chefe do Govêrno a determinado 
procedimento que tornará acertada e justa tôda e 
qualquer conduta que venha a adotar, ainda mais em 
matéria de tão grande importância. Por outro lado, o 
próprio Presidente da ARENA, o nobre Senador 
Daniel Krieger, rebateu, de forma patriótica e 
corajosa; as suspeitas levantadas, com procedência 
alguma, pelo Ministro da Justiça. contra Prefeitos, 
muitos dos quais do conhecimento pessoal do ilustre 
representante do Rio Grande do Sul nesta Casa. 
Querer dizer que Prefeitos nomeados são mais 
honestos e eficientes do que os eleitos é, na 
verdade, desrespeitar o simples bom senso de todo 
um povo. O argumento expedido pelo Professor 
Gama e Silva, na verdade, teria procedência – por 
exemplo para condenação de ditadores, 
precisamente por que não são eleitos pelo povo. 

Sobretudo, nestes últimos e atormentados 
anos da vida nacional, evidenciou-se,  
aos olhos de todos, que à forma Fe- 
 

derativa de nosso País se deve não ter êle sido 
mergulhado no mais completo caos. Mais do que 
nunca se impõe o respeito à Federação, que é atingida 
pela arbitrária e de todo injustificável liquidação da 
autonomia de numerosos municípios brasileiros, a 
pretexto de ser isso do interêsse da segurança 
nacional. Não vamos, aqui, recordar a farta e 
irrespondível argumentação levantada nas duas Casas 
do Congresso, até por eminentes representantes do 
Partido Governamental, mostrando a improcedência do 
projeto deploràvelmente transformado em lei, e, 
sobretudo, o absurdo das razões com que se procurou 
defendê-lo; os debates travados na Câmara e no 
Senado, bem como na imprensa, deixaram claro que a 
iniciativa do Presidente da República merecia o repúdio 
por nada haver a justificá-la. 

A despeito dessa condenação, o projeto se 
transformou em lei. Inevitàvel era isso, face à 
tramitação a que estêve submetido que lhe garantiu 
aprovação automática por decurso de prazo. Ficou 
nítido, nessa ocasião, que a maioria do Congresso 
Nacional, a despeito do empenho governamental, 
rejeitaria o projeto, pois outra não poderia ser a 
decisão do Legislativo, que estaria perfeitamente em 
consonância com o julgamento da própria Nação 
sôbre o infeliz projeto. 

Além de constituir, sob o prisma democrático, 
medidas das mais lamentáveis já surgidas em nosso 
País, a Lei nº 5.449, de 4 de junho de 1968, criou 
situação que se choca frontalmente com o disposto 
no art. 91 da Constituição Federal, que, sàbiamente, 
impõe que nas áreas consideradas de interêsse da 
segurança nacional haja predominância de capitais e 
trabalhadores brasileiros em tôdas as indústrias ali 
localizadas. 

Apenas em decorrência da situação anômala a 
que está submetido o Brasil, desde 1964, essa lei 
absurda se tornou possível. 
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E é reconhecendo realìsticamente a situação 
anormal em que vivemos com tantos e tão extensos 
podêres assegurados ao Presidente da República 
que, através dêste projeto, buscamos remediar a 
odiosa discriminação criada pela Lei nº 5.449. Em 
vez de tentar – o que seria infelizmente infrutífero – 
sua revogação, propomos subordinar seus efeitos ao 
pleno cumprimento do que está expresso no art. 91 
da Constituição, que não pode deixar de prevalecer 
de forma alguma, inclusive – aí sim – por imperiosa 
exigência da segurança nacional. 

Tão grande foi a repulsa da Nação ao 
malfadado projeto transformado pelo invencível e 
todo-poderoso "decurso de prazo" em lei, que 
contamos com o apoio da maioria do Senado para a 
presente iniciativa. Ainda mais que a lei em causa (nº 
5.449) não existiria, seguramente, se o projeto de 
que resultou tivesse sido submetido aos votos do 
Plenário desta e da outra Casa do Congresso 
Nacional, a despeito dos esforços do Govêrrio para 
justificar a medida perante os seus próprios 
correligionários. 

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1968. 
– Mário Martins. 

(As Comissões de Constituição e Justiça e de 
Segurança Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O 
projeto lido vai à publicação e, em seguida, será 
despachado às Comissões competentes. 

Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Mário Martins. 
O SR. MARIO MARTINS – (sem revisão do 

orador.): Sr. Presidente, quero valer-me desta 
oportunidade para, em primeiro lugar, agradecera 
designação com que V. Ex.ª me honrou, como um dos 
Observadores do Senado na 3ª Reunião do Comitê 
Ad Hoc das Nações Unidas para Exploração  
Pacífica dos Recursos dos Mares e Oceanos,  
reunião essa realizada no Rio de Janeiro, em que tive 
 

ao meu lado, como representante do Senado, o 
nobre Senador José Cândido Ferraz. 

Durante duas semanas foram realizadas duas 
Sessões diárias, nas dependências do Copacabana 
Pálace Hotel, que havia sido devidamente preparado 
para que, ali, se realizasse a 3.ª Reunião dêste 
órgão incumbido pelas Nações Unidas de estudar e 
elaborar sugestões no sentido de se dar uma 
definição jurídica com relação ao aproveitamento do 
fundo dos mares e dos oceanos. 

Conforme a Casa tem conhecimento, inclusive 
pelo Relatório do Senador Mem de Sá, que comigo 
formou na última Assembléia das Nações Unidas, 
quando esta matéria foi levantada pelo representante 
de Malta, ficou deliberada a constituição, pela ONU, 
de uma Comissão de 35 representantes de 35 
Nações, o que mostra o interêsse universal pela 
matéria. É a maior Comissão que as Nações Unidas 
organizaram até hoje, por compreender que nós 
estamos diante de uma revelação de um nôvo 
mundo a surgir, em matéria de riquezas e 
possibilidades para uma melhor alimentação da 
humanidade e um melhor enriquecimento do 
patrimônio universal. 

Partindo do princípio de que 3/4 partes do 
mundo estão submersas sob mares e oceanos, e 
chegando à conclusão de que tudo o que existe nos 
países, também, existe sob as águas, deduz-se que 
a humanidade só tem explorado, em matéria de 
riquezas minerais, superficialmente, parte daquilo que 
está no subsolo das diferentes Nações que o 
compõem. Então, o delegado de Malta, Mr. Purdon, fêz 
um discurso demonstrando um levantamento baseado 
em estudos, não apenas teóricos de que teríamos de 
caminhar, urgentemente, para a exploração do  
fundo dos mares e dos oceanos, em busca de  
novos recursos capazes de suprir as deficiências  
do mundo atual. O projeto de Malta foi, na verdade,  
a maior revelação surgida, até hoje, nas Assem- 
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bléias das Nações Unidas, porque abriu perspectivas 
inteiramente inéditas, inimagináveis, dadas as 
circunstâncias de se chegar à conclusão de que, em 
muitos casos, a maioria dos minérios se encontram 
sob o fundo do mar. 

Está havendo, neste momento, no mundo, Sr. 
Presidente, uma inovação no campo jurídico, que 
não devemos deixar de lado em nossas 
observações. É que, até aqui, o Direito era baseado 
na experiência conhecida, nos fatos do 
conhecimento geral. Foi assim que o Direito Público, 
o Direito Privado, o Direito Internacional, o Direito 
Comercial, o Direito Penal, todos os ramos do Direito 
foram-se estruturando na experiência, no caso 
realizado, no fato conhecido. Com o advento da era 
espacial, pela primeira vez, talvez, o Direito teve de 
se antecipar, teve de se adiantar, aos fatos, para 
regulamentá-los. Sucede que, com a perspectiva da 
exploração do fundo do mar de maneira racional, de 
maneira consentânea com a época em que vivemos, 
os juristas do mundo inteiro, que se integram dentro 
da Organização das Nações Unidas, chegaram à 
conclusão de que teriam, na verdade, de se 
antecipar às circunstâncias que viriam a surgir com a 
exploração do subsolo oceânico. Já o Direito não 
aguarda os acontecimentos para, depois, se 
estruturar: êle tem que se prevenir, êle tem que se 
antecipar, tem que criar as linhas demarcatórias, 
para que cada um possa viver e conviver sem 
litígios, ou, ainda, tendo nesses litígios os seus 
direitos resguardados. 

Foi dentro dêsse princípio que os membros 
das Nações Unidas, na Sessão realizada no ano 
passado em Nova Iorque compreenderam a 
necessidade de, com grande antecedência, as 
Nações Unidas estudarem e elaborarem, não apenas 
o que se poderia referir ao sistema de exploração do 
fundo do mar, mas, sobretudo, a definição jurídica do 
direito de cada um com relação a essa exploração. 

Desde logo, Sr. Presidente, ficou estabelecido 
por unanimidade, na proposição do Embaixador 
Purdon, representante de Malta, que o fundo do mar 
não poderia ser explorado nacionalmente, não 
poderia ser propriedade de uma ou de algumas 
nações, se impunha como um bem universal que a 
todos pertencia, dando-se, desde logo, caráter 
prioritário aos rendimentos dessas explorações em 
favor das nações subdesenvolvidas. De outra parte, 
um dos detalhes, desde logo confirmados e 
aprovados por unanimidade é que não se poderia 
admitir que na exploração do subsolo oceânico se 
concordasse com qualquer intenção que desse um 
caminho para novas explorações de finalidade 
militar. 

O mar tinha que ser salvo, o subsolo oceânico 
tinha que ser salvo para a paz, ficando estabelecido 
que a exploração do fundo do mar seria de natureza 
internacional, não podendo ser propriedade de 
algumas nações, bem como não poderia sua 
exploração ser feita para fins militares. 

Constituído o Comitê Ad Hoc para êsse 
estudo, em cuja composição se integravam 35 
nações, entre as quais o Brasil, devo declarar que, 
desde o início, entre os países da América Latina e 
mesmo dentro das Nações Unidas, o Brasil foi a 
nação que mais se adiantou, com uma contribuição 
de estudos naquela oportunidade. Enquanto a 
maioria confundia fundo oceânico, a exploração do 
fundo oceânico com águas territoriais ou plataforma 
submarina, o Brasil era das poucas nações que 
traziam a sua contribuição, explicando em que, na 
verdade, consistia aquela propositura de Malta e o 
que poderia advir, para todos os povos, da sua 
exploração. 

Há, Sr. Presidente, um pormenor a ressaltar. 
Naquela oportunidade, era o Brasil dos poucos 
países que dispunham, de alguma forma, de navios 
de pesquisas oceânicas. 
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Além do mais, dando essa contribuição e 
formando, desde logo, nesse Comitê, o Brasil se 
credenciou para ser uma das nações, não digo 
pioneira, mas com determinada autoridade para 
opinar sôbre a matéria e trazer seus conhecimentos, 
sua inteligência e sua boa vontade em prol de uma 
solução universal. 

Daí, Sr. ,Presidente, a 3ª Reunião do Comitê 
Ad Hoc ter escolhido o Rio de Janeiro, para que, aí, 
se concretizasse uma fórmula, uma proposta, uma 
recomendação, enfim, dirigida à Assembléia-Geral 
das. Nações Unidas, que servisse como batedor, 
como abertura de uma picada para êsse grave, 
importante e fundamental problema. 

Assim, às vésperas da instalação da nova 
Assembléia-Geral das Nações Unidas, tivemos, no 
Rio de Janeiro, essa Reunião. 

Desde logo, Sr. Presidente, se observava 
nessas duas reuniões diárias, durante duas 
semanas, que havia um pensamento, também 
unânime, geral, no sentido de não se tomar uma 
atitude decisiva, sôbre a matéria, porque, na 
verdade, todos os países ainda estão procurando 
perquirir, ter um conhecimento sôbre o assunto, que 
é muito vasto, é muito desconhecido. 

Para que a Casa tenha uma idéia da importância 
da matéria, basta dizer que o Govêrno dos Estados 
Unidos, que, até o ano passado, votava uma verba 
para uma Agência especializada, um órgão 
governamental dedicado ao assunto, de quinhentos 
milhões de dólares – reparem bem: quinhentos milhões 
de dólares, mais, talvez, do que o Brasil receba com o 
seu comércio de produtos básicos –, logo em seguida 
ao anúncio da proposta do representante de Malta, o 
Govêrno americano quadruplicou o seu orçamento de 
pesquisas do fundo do mar, elevando-o para dois 
bilhões de dólares. 

Deve-se ressaltar, Sr. Presidente, que o 
Presidente Johnson fêz questão de que êsse 
organismo governamental dos Estados Unidos 
funcionasse diretamente na Casa Branca, junto à 
Presidência, por admitir que se tratava, na verdade, 
de uma organização capaz de mudar a fisionomia da 
face da terra, no que se refere aos recursos 
econômicos de que carecemos. 

Devo declárar que tive oportunidade de fazer 
um registro, embora homem da Oposição, em favor 
do Govêrno brasileiro. É que o Presidente Arthur da 
Costa e Silva teve, também, a compreensão da 
importância, da magnitude da questão e, também, 
fêz instalar, diretamente sujeito à sua autoridade, um 
órgão ainda modesto, mas com a finalidade de o 
Brasil não ser surpreendido com revelações que 
outras nações viessem a oferecer sôbre a matéria. 

Como vêm os Estados Unidos consagrando 
uma verba de dois bilhões de dólares para êsses 
estudos iniciais do importante programa, não 
englobei nessa verba a vultosa quantia, o vultoso 
volume de dólares que está sendo consagrado pelas 
emprêsas privadas, as grandes companhias norte-
americanas, também, em pesquisas feitas por sua 
conta, ou estimulando determinadas companhias em 
determinados países para que se integrem neste 
movimento. 

Mas, como dizia, Sr. Presidente, havia, desde 
logo, o pensamento, na reunião do Rio de Janeiro, 
de não se tomarem deliberações definitivas, difíceis 
depois de serem contornadas. 

É claro que, para os países subdesenvolvidos, 
a idéia é que devemos, cada vez mais, firmar-nos no 
sentido de preservar, em favor do desenvolvimento 
da Humanidade, os possíveis rendimentos que 
poderão ser proporcionados pela exploração do 
fundo do mar e do subsolo oceânico. 
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Desde logo, Sr. Presidente, foi reiterado na 
reunião do Comitê Ad Iioc da Comissão a fixação de 
que, nessa reunião e nesse organismo, não iriam ser 
tratados quaisquer outros problemas que não fôssem 
aquêles específicos do fundo do mar, não entrando 
neste debate o polêmico assunto que é a questão 
das águas territoriais nem, também, a questão da 
plataforma submarina. 

Quero, entretanto, a título de ilustração, 
lembrar, para se ter uma idéia do que representa a 
plataforma submarina para nós, brasileiros, que, 
dentro da América, somos, talvez, a quarta nação 
que dispõe de uma plataforma submarina, em 
matéria de extensão. Depois da Argentina, dos 
Estados Unidos e do Canadá, é precisamente, o 
Brasil aquêle que tem uma plataforma que é a 
continuação do nosso território, do nosso solo, do 
nosso País, numa extensão que, em certos pontos, 
alcança a 180 milhas – quase as 200 milhas 
teôricamente previstas, hoje, em matéria de limites 
para uma plataforma submarina, ao contrário, por 
exemplo, dos países :do Pacífico, que pràticamente 
não dispõem de plataforma submarina, porque, logo 
após a área descoberta, a área exposta ao sol, do 
solo do Continente Sul-americano, há uma queda 
brutal, em certos casos, atingindo até 6 e 8 mil 
metros junto do território Sul-americano, no Pacífico; 
ao contrário do Brasil, por exemplo, onde há 
extensão, de um modo geral, de 30 a 40 metros, até 
atingir essas 180 milhas. 

Mas, como disse, ficou estabelecido que a 
matéria a ser debatida não poderia confundir a 
questão do fundo do mar, em nenhum momento, 
com a questão de delimitação da plataforma 
submarina e, muito menos, das águas  
territoriais. 

Havia, como sempre ocorre em, reuniões 
internacionais dêste tipo, a subdivisão de interêsses. 

Os países que estão adiantados, 
tecnologicamente, como os Estados Unidos, a União 
Soviética e, em parte, a Inglaterra, defendem, e com 
certa propriedade, a idéia de retardar o máximo 
possível qualquer deliberação. 

Sem querer dar nenhum sentido de malícia a 
essa interpretação, a verdade é que os países 
subdesenvolvidos consideravam que essa teoria, 
essa posição, essa política seria favorável aos que 
estão dando passos adiantados, gigantescos, com 
relação à matéria, mas que a não-definição, dentro 
de um prazo relativamente curto, poderá a vir 
prejudicar os países subdesenvolvidos. 

De qualquer modo, o Comitê não tem o poder 
de deliberação, e, para que haja sugestão, se impõe 
a unanimidade da deliberação. Foi um período, uma 
fase de deliberação nessas duas semanas para 
encontrar-se uma fórmula capaz de atender à média 
de pensamento das 35 nações que compõem o 
Comitê Ad Hoc das Nações Unidas para pesquisas 
do fundo do mar e subsolo do oceano. 

Devo declarar que, dêsses 35 países, 16 
formam o grupo subdesenvolvido, e o Brasil tem uma 
posição destacada neste debate, nesses estudos 
dos países subdesenvolvidos. 

Quero, aqui, fazer um registro elogiando tôda 
a Delegação Brasileira, sobre-tudo o Ministro Ramiro 
Guerreiro, que é especializado na matéria, homem 
de grande cultura jurídica, devotado às questões que 
lhe são atribuídas pelo Itamarati. Chefiando a sua 
equipe, depois do discurso, realmente digno de 
registro do Chanceler Magalhães Pinto, o Ministro 
Ramiro Guerreiro, com aquela habilidade própria da 
diplomacia brasileira, assim mesmo com aquelas 
limitações de quem estava, no caso, hospedando  
todos os demais países, conduziu com muita 
habilidade, muita inteligência, muito equilíbrio a nossa 
Delegação, permitindo que, na verdade, tivesse uma 
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posição, não digo de liderança, no Bloco das Nações 
consideradas subdesenvolvidas, mas pelo menos 
posição marcante, em que a posição do Brasil, o 
conselho do Brasil, a sugestão do Brasil era quase 
sempre a grande palavra a ser acatada, sôbre a qual 
surgiram debates e afinal teria servido de base para 
documento que foi feito, elaborado pelas Nações 
Latino-Americanas e, depois, com ligeiras 
modificações, aceitas, também, pelo Grupo afro-
asiático. 

Em conseqüência, a Comissão não pôde 
oferecer ao exame do mundo, e particularmente das 
populações de seus respectivos países, um 
documento capaz de, desde já, servir de uma 
espécie de trampolim para que demarrássemos, em 
matéria de iniciativa, sôbre explorações do fundo do 
mar e do subsolo oceânico. Mas, desde logo, foi 
proposto pelos Estados Unidos da América e 
aprovado, que se instituísse o que foi chamado "A 
Década do Fundo do Mar." Quer dizer, que se 
instituísse um período de dez anos no qual 
consagrariam tôdas as nações tôdas as suas 
atividades, manifestando especial interêsse sôbre a 
matéria, a fim de que ganhasse intensidade e 
dinamismo essa exploração. 

De modo que foi dêsse meio-têrmo de não 
decidir nada, mas desde já, estabelecendo que o 
mundo vai consagrar-se, durante dez anos, a uma 
atividade muito dinâmica da exploração do fundo do 
mar, que resultou o que poderíamos chamar um 
documento capaz de servir de base para que as 
Nações Unidas venham a elaborar uma estrutura 
realmente capaz de enfrentar os diferentes 
interêsses, os antagonismos dos diferentes países 
com relação a êste problema. 

De outra parte, um outro assunto deu  
margem a debates e a divergências, qual seja a 
continuação ou não da Comissão Ad Hoc  
funcionar como órgão relativamente autônomo, como 
órgão permanente. Como disse, a Comissão  
Ad Hoc não tem podêres para decidir, tem po- 
 

dêres para sugerir. Então, vai sugerir às Nações 
Unidas que continuem com êsse organismo 
especializado, funcionando, em entrosamento com 
outros órgãos de estudos oceanográficos, a fim de 
que não haja um hiato, não haja nenhuma quebra do 
rendimento do trabalho relacionado com essa 
matéria. 

De modo, Sr. Presidente, que são estas as 
palavras que pretendia trazer à Casa para, com elas, 
demonstrar que o Brasil estêve presente, e está 
numa posição realmente de destaque, neste 
assunto. 

Tudo indica, dada a vocação que temos  
para assuntos do mar, dada a experiência já 
manifestada, inclusive com nossos cientistas, que 
têm servido de assessores à nossa diplomacia –, e 
mais, com as características de quem dispõe de  
uma costa da vastidão da nossa, com uma 
plataforma com as nuanças que tive oportunidade de 
destacar, e ainda dispondo, em matéria de 
descargas fluviais, de um volume que tem, de ser 
levado em conta na apreciação da exploração dêste 
fenômeno, o Brasil está numa posição que o coloca 
como uma Nação vanguardeira na exploração do 
fundo do mar. 

O que há de riqueza, não em potencial,  
mas de riqueza realmente concreta no fundo  
do mar, representa três vêzes mais do que o mundo 
dispõe no seu subsolo. O que se pretende  
evitar é a corrida entre nações, que poderá redundar 
num grande conflito internacional, caso não haja  
uma jurisprudência, uma delimitação em matéria de 
direitos, de possibilidades e de deveres de  
cada um e, ao mesmo tempo, que o fundo do mar 
não venha a ser o que o subsolo de países, de 
continentes tem sido até aqui – motivação para as 
grandes competições, nas quais só as grandes 
emprêsas ganham e o povo, de um modo  
geral, perde, com grande sacrifício de vidas.  
E o que vimos, em várias fases da História  
Universal, sobretudo nos dois últimos. séculos, com 
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relação à longa competição na exploração industrial 
extrativa do subsolo, em favor das emprêsas e em 
detrimento do bem-estar da humanidade. 

O documento que o Comitê Ad Hoc chegou à 
conclusão de que deveria aprovar ainda não  
ficou definitivamente elaborado, porque, como V. 
Ex.ª sabe, nessas ocasiões, há uma série de 
emendas num documento da importância  
dêste. Tivemos mais de cem emendas, oferecidas 
pôr diferentes países, de modo que a redação final 
ainda não foi concluída. Terá, ainda, de ser ratificada 
pelos governos dessas trinta e cinco nações,  
antes de ser oferecido ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas, o que ocorrerá dentro de alguns 
dias. 

Sr. Presidente, êstes os esclarecimentos que 
tenho o dever de prestar à Casa. Mais uma vez 
agradeço a V. Ex.ª e à Casa a honra que me foi 
dispensada, designando-me para que, em nome do 
Senado, fôsse, ao lado do Senador José Cândido 
Ferraz, um dos Observadores parlamentares, com 
relação àqueles importantes trabalhos desenvolvidos 
pelo Comitê Ad Hoc, no Rio de Janeiro, nesses 
últimos quinze dias. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O 
segundo orador inscrito é o Sr. Senador Aarão 
Steinbruch. Tem S. Ex.ª a palavra. 

O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, anualmente é conferido 
pelo Moinho Santista prêmios aos que mais se 
destacaram, no País, por suas contribuições à 
ciência. O cientista agraciado recebe, além  
de uma importância em dinheiro, medalha de ouro e 
diploma. 

O júri é altamente qualificado, constituído por 
quase todos os Reitores das universidades 
brasileiras, pelos Presidentes do Conselho Nacional 
de Pesquisas, da Fundação de Amparo à  
Pesquisa, da Fundação Moinho Santista, do Insti- 
 

tuto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência e da 
Academia Brasileira de Ciências. 

Êste ano, com rara felicidade, foi conferido o 
"Prêmio Moinha Santista de Química" a um dos mais 
notáveis químicos dos tempos modernos. Refiro-me 
ao eminente Professor Fritz Feigl, autor de mais de 
trezentos trabalhas científicos, professor da 
Universidade de Viena e que constantemente recebe 
convites para realizar cursos em universidades 
européias. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite-me V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Com todo o 
prazer!. 

O SR. MEM DE SÁ: – Perdoe-me V. Ex ª 
interromper logo no comêço de sua oração, mas 
preciso retirar-me do recinto. Queria pronunciar-me 
precisamente a respeito da homenagem que V. Ex ª 
presta ao cientista Fritz Feigl. Diz muito bem o nobre 
Colega que êle é convidado, freqüentemente, por 
diversas universidades européias. Peço licença para 
acrescentar: européias e asiáticas, porque, há três 
ou quatro anos, o Professor Fritz Feigl deu um curso 
de quatro meses na Universidade de Tóquio. É 
considerado um dos dez maiores químicos do 
mundo. Êsse homem veio para o Brasil, que êle a 
espôsa adotam como a sua pátria. Êle ganha no 
Brasil, talvez, milésima parte do que ganharia em 
qualquer outra Nação do mundo. Cientista 
completamente despreendido, vive, exclusivamente; 
para a pesquisa e para a ciência, contribuindo para o 
progresso do Brasil. A espôsa é a mulher de 
negócios, de grandes negócios, de grandes 
realizações, entre outras, o edifício da Avenida 
Central, o maior do Brasil. Congratulo-me, pois, e 
associo-me às homenagens que V. Ex.ª presta a um 
dos maiores cientistas do mundo, que se tornou 
brasileiro pelo coração, por dedicação, por amor 
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a esta terra, que o acolheu como o devia acolher. 

O SR. AARÃO STEINBRUCH: – V. Ex.ª, 
nobre Senador Mem de Sá, traçou com rara 
fidelidade o perfil do homenageado e que foi 
consagrado, com o prêmio dêste ano, como  
primeiro cientista de química. Realmente, Fritz Feigl 
é considerado, hoje, um dos dez maiores químicos 
do mundo. Não só faz cursos de extensão 
universitária na Asia, na Europa, em Tóquio, até  
ém Moscou já foi convidado, há pouco tempo,  
como em Israel, também, onde leciona na 
Universidade hebráica de Jerusalém. Mas, o 
eminente Professor se destacou, principalmente, no 
Brasil, quando veio para cá, em 1940, onde 
descobriu e preparou a obra "Análise de Toque", que 
permite o reconhecimento de quantidades ínfimas de 
substâncias químicas. 

É Doutor Honoris Causa pelas Universidades 
de Viena, do Brasil, da Católica do Rio de  
Janeiro e pela Universidade de São Paulo, e recebeu 
o Prêmio Einstein da Academia Brasileira de 
Ciências. 

Por isso, Sr. Presidente, não poderia  
deixar de expressar a nossa homenagem ao 
merecido laurel que acaba de conquistar o eminente 
Professor e congratular-me com S. Ex.ª e Sua 
Excelentíssima espôsa, pela obtenção dêsse 
prêmio,: que consagra, mais uma vez, os seus 
méritos de cientista e homem de caráter. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O 
orador seguinte é o nobre Senador Bezerra Neto, a 
quem dou a palavra. (Pausa.) 

S. Ex.ª não está presente.  
Não há mais oradores inscritos. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores  

desejar fazer uso da palavra, irei declarar en- 
 

cerrada a Sessão; designando para a Ordinária de 
hoje, às 14 horas e 30 minutos a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 
 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 109, de 1968 (nº 1.394-A/68, na Casa de 
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, 
que modifica dispositivos da Lei nº 4.908, de 17 de 
dezembro de 1965, e transfere ações da União para 
a ELETROBRÁS (incluído em Ordem do Dia nos 
têrmos do art. 171,III, do Regimento Interno), tendo: 

 
PARECERES, sob os nos 656 e 657, de 1968, 

das Comissões: 
– de Projetos do Executivo, favorável, 

apresentando a Emenda nº 1-CPE; 
– de Finanças, favorável, apresentando a 

Emenda nº 1-CF; 
Dependendo de pareceres das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, sôbre o projeto e 

as emendas; 
– de Projetos do Executivo, sôbre as emendas; e 
– de Finanças, sôbre as emendas. 
 

2 
 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 53, de 1968, de autoria da Comissão 
Diretora, que aposenta, por invalidez, Etelmino 
Pedrosa, Estoquista, PL-8, do Quadro da Secretaria 
do Senado. Federal. 

 
3 
 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
883, de 1968, de autoria do Sr. Senador Lino de 
Mattos, solicitando informações sôbre saques 
efetuados na conta corrente que a Legião Brasileira 
de Assistência mantém ria Caixa Econômica Fe- 
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deral, com cheques cujas assinaturas foram 
falsificadas. 
 

4 
 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.091, de 1968, de autoria do Sr. Senador 
Vasconcelos Tôrres e outros Srs. Senadores, 
solicitando urgência, nos têrmos do art. 326, nº 5-C, 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei nº 10, de 
1968, que dispõe sôbre a contagem do tempo de 
serviço dos funcionários, e dá outras providências. 

 
5 
 

Votação;em primeiro turno (apreciação 
preliminar da constituciona- 

lidade, de acôrdo com o art. 265 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado nº 61, de 1968, 
de autoria do Sr. Senador Lino de Mattos, que obriga 
as emprêsas que menciona a manter, no mínimo, um 
empregado, com mais de 45 anos, em cada grupo de 
5 empregados, tendo: 
 

PARECER, sob o nº 698, de 1968, da 
Comissão: 

– de Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 10 horas e 40 

minutos.) 
 



174ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 3 DE SETEMBRO DE 1968 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. GILBERTO MARINHO E AARÃO STEINBRUCH 
 
À 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes 

os Srs. Senadores: 
Flávio Brito – Edmundo Levi – Desiré Guarani 

– Lobão da Silveira – Sigefredo Pacheco. – Menezes 
Pimentel – Argemiro de Figueiredo – Pessoa de 
Queiroz – José Ermírio – Arnon de Mello – Júlio Leite 
– Aloysio de Carvalho – Antônio Balbino – Aarão 
Steinbruch – Mário Martins – Aurélio Vianna – 
Gilberto Marinho – Lino de Mattos – Pedro Ludovico 
– Fernando Corrêa – Bezerra Neto – Celso Ramos – 
Antônio Carlos – Attílio Fontana – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 
lista de presença acusa o comparecimento de 25 
Srs. Senadores. Há número regimental. Declaro 
aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da  
Ata da Sessão anterior, que é aprovada, sem 
debates. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Sôbre a mesa requerimentos de informações, que 
vão ser lidos pelo Sr. 1º-Secretário. 

São lidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.093, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja 

encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro dos 
 

Transportes o seguinte pedido de informações: 
1º) Qual a razão por que, enquanto o Govêrno 

encomenda 346.000 toneladas de embarcações aos 
estaleiros nacionais, a Petrobrás e a Companhia 
Vale do Rio Doce contrataram no exterior e de uma 
só vez, navios no montante de 436.000 toneladas? 

2º) Quais as providências que estão sendo 
tomadas por êsse Ministério para ativar o setor de 
construção naval, ameaçada, segundo notícia 
publicada no Jornal do Brasil, de ser lançada numa 
de suas mais graves crises ao fim dos próximos três 
anos? 

3º) Levando-se em conta as disponibilidades 
físicas de recursos para investimento no ramo, qual a 
capacidade de efetivos de construção anual, 
respectivamente, em um turno e em dois turnos da 
indústria naval brasileira? 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1968. – 
Uno de Mattos. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.094, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja 

encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro da Agricultura o 
seguinte pedido de informações: 

1º) Quais as providências que está tomando 
êsse Ministério para impedir o desperdício anual de 
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mais de NCr$ 1 bilhão com o não aproveitamento de 
320 mil toneladas de castanha, conforme denúncia 
da Comissão Nacional de Alimentação do Ministério 
da Saúde? 

2º) Qual a razão por que a produção da 
castanha não exportada, não está sendo até hoje 
industrializada com a transformação em óleos, 
gorduras, farinha e fabricação de matéria plástica? 

3º) Existe algum estudo ou plano nesse 
Ministério visando ao aproveitamento da castanha 
como a maior reserva alimentar nativa de origem 
vegetal da América Latina, no campo do extrativismo? 

4º) Quais os meios de assistência e processos 
de financiamento que estão sendo dispensados por 
êsse Ministério ao castanheiro e à sua família? 

5º) Qual o índice de desemprêgo na 
entressafra verificado nos dois últimos anos nas 
castanheiras brasileiras? 

6º) Quais os preços que estão sendo 
últimamente pagos pelo industrial ao castanheiro, 
fornecedor de matéria-prima.? 

7º) Por que o abastecimento da matéria-prima 
da castanha ainda continua a ser feito através do 
sistema de coleta? 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1968. – 
Lino de Mattos. 

 
REQUERIMENTO 
Nº1.095, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja 

encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro das Minas e 
Energia o seguinte pedido de informações: 

1º) Possui êsse Ministério algum  
plano visando a aumentar o nú- 
 

mero de computadores eletrônicos? 
2º) Quantos computadores estão, no 

momento, prestando serviços auxiliares no Brasil? 
3º) Quais as medidas que estão sendo 

tomadas por êsse Ministério tendente a preparar os 
técnicos nacionais para participarem da renovação 
trazida pelos Computadores Eletrônicos? 

4º) Quantos computadores executam  
tarefas burocráticas e qual o percentual de sua 
capacidade? 

5º) Qual o número atual dos programadores 
de computadores no Brasil? 

6º) Qual a verba destinada pelo Govêrno para 
a manutenção e renovação de peças? 

7º) Qual o número de computadores ociosos? 
8º) Qual o número de computadores 

encomendados pelo Govêrno para serem instalados 
nos Estados? 

9º) Que tipo de suporte administrativo  
oferece o Govêrno para gerir os computadores 
existentes? 

10º) Qual a média de tempo dos 
computadores eletrônicos em funcionamento? 

11º) Quantos computadores existem nas 
universidades brasileiras? 

12º) Qual a razão da maior disseminação da 
computação eletrônica nas emprêsas privadas do 
que nos serviços públicos? 

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1968. 
– Lino de Mattos. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Os requerimentos lidos serão publicados e em 
seguida despachados pela Presidência. 

Sôbre a mesa, também de autoria do Senador 
Lino de Mattos, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 
1º-Secretário. 
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É lido o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 95, DE 1968 

 
Reconhece as carteiras escolares expedidas por 

estabelecimentos estrangeiros de ensino. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – As cadernetas escolares expedidas por 

estabelecimentos estrangeiros de ensino são 
reconhecidas no território nacional a estudantes que 
visitem o Brasil como turistas ou que sejam bolsistas. 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Justificação 

 
O projeto em causa objetiva dar reconhecimento 

às carteiras escolares expedidas por estabelecimentos 
estrangeiros de ensino, não só aos estudantes 
brasileiros que estudam fora do Brasil e que trazem as 
carteiras de seus colégios e, faculdades, como aos 
próprios estudantes de nacionalidade estrangeira que 
se encontram em visita, em férias ou estagiando em 
nosso País. 

As cadernetas escolares expedidas por 
estabelecimentos brasileiros, em tôdas as nações da 
Europa e em vários países da América, dão acesso 
gratuito ao estudante brasileiro aos museus e aos 
centros de cultura, facultando-lhe o ingresso, com 
abatimento, nas casas de diversão e de espetáculos. 

Não há razão, portanto, para que um cinema  
ou um teatro brasileiro recusem as reduções  
de praxe aos estudantes, muitas vêzes brasileiros,  
pelo fato de suas cadernetas escolares não  
serem de colégios brasileiros. Isto representa um 
 

retrocesso cultural que não repercute 
favoràvelmente no exterior. 

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 
1968. – Senador – Lino de Mattos. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Educação e Cultura e de Relações Exteriores.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
O projeto lido vai à publicação e á, seguir, será 
encaminhado às Comissões competentes. 

A Presidência recebeu resposta aos 
seguintes requerimentos de informações: 

 
De autoria do Senador Lino de Mattos 
 
– Nº 887/68, enviada pelo Ministro da 

Fazenda (Aviso nº GB-343, de 29-8-68); 
– Nº 901/68, enviada pelo Ministro da 

Fazenda. (Aviso nº GB-342, de 29-8-68). 
Há oradores inscritos. 
Tema palavra o Sr. Senador José  

Ermirio. 
O SR. JOSÉ ERMÍRIO (lê o seguinte 

discurso.): – Sr. Presidente, Senhores Senadores, 
no instante em que continua a se operar a  
gradual desnacionalização das nossas principais 
emprêsas, das nossas riquezas e possibilidades, 
sinto o dever de volver à tribuna do Senado da 
República e clamar pelos legítimos sentimentos de 
patriotismo, de justiça e amor dos brasileiros pela 
sua terra. 

Não trago a Vossas Excelências conceitos 
acadêmicos em tôrno de temas gerais. Trago 
números, informações, estatísticas, que se 
revestirão nesta exposição, valendo como 
advertência em letras de fogo para acordar os que 
dormem, ou afugentar as inteligências alugadas que 
fingem dormir. 

Hoje inscrevemos a legenda do  
aviso de perigo à vista, quando todos os sons 
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de alarma ressumbram da verdade dos números. Se 
optarmos pela indiferença – apanágio dos fracos, – 
as letras da advertência e os números da verdade 
vão se transformar melancòlicamente em nosso 
epitáfio. Epitáfio sôbre a lousa de um País que 
deixou de caminhar pelos próprios pés, optou pela 
inércia e a paralisia minou-lhe as resistências. Aí, 
então, teremos todos falhado com a Nação de 
nossos filhos. 

Atualmente, é intensa a atividade das 
inteligências cedidas ao capital estrangeiro em todos 
os escalões da linha econômica e não menos ativa 
se configura o trabalho na parte política, com 
acentuados reflexos na administrativa, onde também 
se aninham brasileiros que, de boa-fé ou má-fé, 
êstes em muito maior número, se anuíram ou se 
entregaram às facilidades da projeção pessoal pela 
prática da defesa do estrangeirismo. 

Ainda no plano internacional, por seu turno, 
em decorrência da situação anômala no organismo 
interno, o País não tem condições de reivindicar os 
direitos que legìtimamente lhe pertencem na venda 
dos seus produtos. Basta verificar que cêrca de 80% 
do total das nossas exportações, atualmente, recaem 
sôbre produtos primários. Há um vazio, uma terrível 
omissão, uma injustificável falta de homens que, pelo 
protesto enérgico, veemente, contundente, façam 
calar a orgia dos preços baixos dos artigos 
exportados e o descalabro dos elevados preços na 
importação. Assim é que enquanto caem diàriamente 
os valôres das nossas mercadorias exportadas, 
aumentam os preços dos produtos adquiridos, que, 
muitas vêzes, são fabricados com a própria matéria-
prima que remetemos. 

Em virtude da fraqueza do Govêrno na 
condução do processo de industrialização em bases 
nìtidamente brasileiras, opera-se a proliferação de 
emprêsas alienígenas, muitas rotuladas e  
escondidas sob a capa de nacionais que são 
beneficiadas pelas leis do País que considera emprêsa 
 

nacional a que fôr constituída no território nacional, 
sem atentar-se para a nacionalidade dos acionistas e 
que controlam a maioria das ações. O Código de 
Minas, manchado pelo espírito estrangeirista, está 
eivado de normas de autêntica doação e injustificável 
benemerência com os interêsses estrangeiros e 
conseqüente prejuízo às atividades genuinamente 
nacionais. 

 
I – LEGISLAÇÃO DOADORA 

 
O Código de Minas, como dizíamos abre as 

comportas da riqueza nacional à sanha alienígena 
em muitos dos seus artigos. É o caso do de número 
80, que diz: 

“Art. 80 – Entende-se por Emprêsa de 
Mineração, para os efeitos dêste Código, a firma 
ou sociedade constituída e domiciliada no País, 
qualquer que seja a sua forma jurídica, 
 e entre cujos objetivos esteja o de realizar 
aproveitamento de jazidas minerais no território 
nacional. 

§ 1º – Os componentes da firma ou sociedade 
a que se refere o presente artigo, podem ser 
pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou 
estrangeiras mas nominalmente representadas no 
instrumento de constituição da Emprêsa.” 

Esta parte, por si só, caracteriza o sentido 
geral em que está redigido essa escritura de doação, 
êsse mal inspirado Código. Quem, a não ser as 
emprêsas estrangeiras tem condições de minerar no 
País, com a corrida competitiva pendendo 
inteiramente para o lado dos estrangeiros? Quem 
poderá nessas condições explorar as jazidas 
minerais no Brasil? 

A resposta está no florescimento das 
emprêsas minerando em nosso território e que são 
alienígenas e o grande número de outras que 
surgem a cada passo. As concessões e doações que 
a elas se fazem é alarmante. 
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E mais. Veja-se o artigo 91: 
“Art. 91 – Quando se verificar em jazida em 

lavra a concorrência de minerais radioativos ou 
apropriados ao aproveitamento dos misteres da 
produção de energia nuclear, a concessão só  
será mantida caso o valor econômico da 
substância mineral objeto do decreto de lavra, 
 seja superior ao dos minerais nucleares que 
contiver.” 

Em poucas palavras, isto significa que se 
alguém é descobridor de jazida de minerais, 
contendo urânio ou tório, por exemplo, poderá ficar 
com êsses minérios nucleares para si, uma vez que 
o valor da outra parte seja superior a dos nucleares. 
Como é notório, há grande inconveniência ao País o 
aproveitamento de minerais nucleares em mãos 
particulares, notadamente de estrangeiros que são 
os únicos com condições de explorar resta Nação. 
Ademais, não é êste o caminho seguido por outras 
nações desenvolvidas ou em fase de desenvolver-se 
grandemente. Posso citar-vos a respeito o México. A 
Constituição daquele país, no seu art. 27, diz o 
seguinte: 

“Sòmente os mexicanos por nascimento ou 
por naturalização e as sociedades mexicanas têm 
direito para adquirir o domínio das terras, águas e 
suas posses ou para obter concessões de 
exploração de minas ou água.” 

Eis, senhores, a grande diferença com que se 
estrutura o direito dos nacionais sôbre os recursos 
do solo, em flagrante oposição com o nosso art. 80, 
citado. E mais ainda, o art. 32 da Constituição 
daquela Nação, assim diz: 

“Os mexicanos serão preferidos aos 
estrangeiros em igualdade de circunstâncias para 
tôda classe de concessões e para todos os 
empregos cargos ou comissões do Govêrno  
em que não seja indispensável a qualidade do 
cidadão.” 

E o que se passa no Brasil? É o inverso. Aqui 
as concessões aos estrangeiros são de forma 
aberta. Existem restrições aos nacionais em todos os 
setores econômicos e a brecha generosa no 
patrimônio pátrio em favor dos alienígenas. A Lei 
Mineira do México, por sua vez, obedece a mesma 
orientação da sua Constituição. No seu art. 76, por 
exemplo, consta o seguinte: 

“As concessões especiais para a exploração 
de reservas minerais nacionais se outorgarão de 
acôrdo com as disposições desta lei relativas às 
concessões minerais no aplicável, e as contidas no 
Regulamento, a mexicanos ou sociedades 
organizadas de acôrdo com as leis mexicanas, nas 
quais se prevê que uma série de ações 
representativas de 66% do capital social, quando 
menos, só possa ser transmitidas a estrangeiros”. 
Não poderão outorgar-se concessões especiais para 
a exploração de reservas minerais nacionais 
relativas a materiais atômicos e outros de utilidade   
específica para a construção de reatores nucleares.” 

– Aqui, temos muitas dessas que já estão 
sendo explorados por estrangeiros! 

Aqui está uma norma realmente nacionalista: 
66% para os nacionais e sem direito a concessões para 
exploração de minérios nucleares. No Brasil, vimos o 
que faculta o art. 91 do Código de Minas. Tudo 
facilitado, tudo escancarado, sem a menor cerimônia. 

Temos dito inúmeras vêzes que esta situação 
é insustentável, pois o País não terá condições de 
manter êste estado de doação lastimável em que se 
encontra. Atualmente, até países da África com 
notável índice de subdesenvolvimento já começam a 
tomar providências para resguardar as suas reservas 
minerais. O mais recente foi o Presidente Kenneth 
Kaunda, de Zâmbia, que, com uma nação liberta há 
apenas 4 anos, já quer 51% de participação nas 
emprêsas em mãos de seus patrícios, conforme nos 
mostra o The Economist, de 3 de maio último. 
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II – OPINIÕES 
 
Como conseqüência da marcha 

desnacionalizante haveria naturalmente de surgir os 
brasileiros que são os seus defensores. As opiniões 
colhidas dos noticiários escritos, falados e 
televisionados carecem, naturalmente, da análise fria e 
desapaixonada, sem pessimismo exagerado nem 
otimismo panglosiano, fazendo-se a triagem do bom e 
do mau, porque, a mais das vêzes, escondem-se nas 
sutilezas grandes males à Nação. Sob o título 
“Desnacionalização ou estatização”, o vespertino O 
Globo, edição do dia 19 de agôsto último, trouxe em 
sua primeira página opiniões dos senhores: Professor 
Mário Henrique Simonsen, Ministro Macedo Soares e 
Embaixador Walter Moreira Salles, que compareceram 
à Comissão de Inquérito da Câmara. 

Foi das mais infelizes a intervenção do senhor 
Mário Simonsen quando afirma que de 1964 a 1966 
ascendeu a 172 milhões de dólares o ingresso de 
capitais estrangeiros no País, sendo que sòmente o 
total da nacionalização da Bond and Share e da 
Companhia Telefônica representaram 231 milhões 
de dólares, com acervo estimado em US$ 288 
milhões. Aí repetimos o que dissemos aqui no 
Senado no último dia 21: “A observação é 
supinamente graciosa, pois o ilustre professor 
manipula as estatísticas a seu talante sem acentuar 
que a nacionalização de emprêsas deficitárias foi 
outra trama contra o País, consideradas as 
avaliações generosas e os altos preços pagos. Não 
esclareceu, também, que os 172 milhões de dólares 
entrados tiveram aplicação em indústria de alta 
rentabilidade, enquanto nós investimos as nossas 
divisas em um “monte de ferro velho”  
conhecido como AMFORP.” Sôbre o caso AMFORP, 
aliás vale lembrar o meu rompimento com o 
Presidente Castello Branco, porquanto me  
pediu o Marechal a minha opinião sôbre o valor da 
avaliação do acervo em objeto de compra, num 
encontro que mantivemos na chácara do senhor De- 
 

sembargador Colombo de Souza. Nessa 
oportunidade apresentei-lhe uma avaliação 
baseada  nas maiores autoridades americanas de 
avaliação de emprêsas – Creager e Justin –, 
aceitos pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas 
dos Estados Unidos que, pelos dados que lhe 
forneci não poderia ser pago mais  do que 42 a 45 
milhões de dólares, porquanto só a Usina Peixotos 
era um fator positivo da AMFORP e o resto, 
emprêsas pequenas de pouco valor e a grande 
maioria ferro velho, muitas delas paradas há mais 
de 9 anos. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Com muito prazer. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 

Senador José Ermírio, V. Ex.ª, como de costume, 
está pronunciando um discurso da mais alta 
significação para o Govêrno, para a Nação e para 
todos nós que temos uma parcela de 
responsabilidade. V. Ex.ª focaliza o problema 
industrial ou da desnacionalização da indústria 
nacional. Realmente, temos observado, através de 
vários governos, que as portas do Brasil se abrem 
cada vez mais largamente às concessões e à 
introdução dos empresários estrangeiros em nossa 
Pátria. Incontestàvelmente, V. Ex.ª tem tôda a razão 
de alarmar o País. Quem sabe, como é evidente, que 
a indústria nacional ou a indústria existente no Brasil 
já tem mais de 85% de capitais ou de ações 
estrangeiras, de empresários estrangeiros, não pode 
deixar de sentir a necessidade de uma parada nessa 
política, vamos dizer, quase criminosa que se vem 
adotando. Devo dizer que sou nacionalista como V. 
Ex.ª. Entendo que nenhum país pode emancipar-se 
econômicamente sem que sua indústria incipiente 
receba, por parte do Govêrno, os favores 
indispensáveis para que ela possa progredir, 
sobretudo na fase inicial, em que não tem 
possibilidade de competir com a indústria  
estrangeira especializada, perfeita, atuali- 
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zada sob o ponto de vista tecnológico. Nesta fase de 
aperfeiçoamento, nesta fase de introdução, de 
expansão da economia industrial de um país em 
desenvolvimento, é incontestável que o Govêrno 
precisa atentar para o fato de que a estruturação da 
economia industrial do País se faça sempre em 
bases técnicas aperfeiçoadas, para que nós não 
possamos dar ao Estado uma ação paternalista à 
indústria nacional, em prejuízo da economia popular. 
Mas, como V. Ex.ª salienta, permitir que indústria 
estrangeira venha concorrer com a nacional, 
recebendo favores maiores, é uma política suicida, 
criminosa, que precisa, na verdade, parar. É preciso 
protestar constantemente, diàriamente, contra essa 
política nociva aos interêsses reais do País. E V. Ex.ª 
sabe que, nesse setor sôbre o qual está agora 
argumentando, o de minérios atômicos, que afeta 
diretamente à segurança nacional, não é possível 
fazer concessões a estrangeiros, quaisquer que 
sejam, russos ou americanos, chineses ou 
japoneses, porque, na verdade, tôda nação deve ter 
essa preocupação substancial de defender os seus 
minérios atômicos; numa fase em que a indústria 
moderna está precisando se expandir para 
prosseguir em todos os sentidos e se defender, não 
é possível se permita ao estrangeiro penetrar nesse 
setor, sobretudo, com concessões maiores do que as 
que são feitas aos nacionais. V. Ex.ª tem tôda razão 
e lamento o que sempre tenho lamentado, tôda vez 
que escuto um discurso dessa significação 
econômica, política e social: lamento que o Govêrno 
não tenha assessôres aqui, para levar à alta 
administração federal pronunciamentos como o que 
V. Ex.ª está fazendo. Porque, de um lado, se é 
possível admitir haja, na verdade, dentre os 
brasileiros, aquêles que estão traindo a Nação, 
entregando suas riquezas a estrangeiros,  
devemos admitir que muitos erram de  
boa fé, na intenção de ver a expansão industrial, 
parta de que braços partir. Mas a êsses 
 

é que devemos dirigir a nossa palavra, porque não é 
possível, que numa nação como a nossa, politizada, 
que fatos dessa natureza estejam ocorrendo sem 
protesto. V. Ex.ª merecia, com sua palavra, ter acesso 
à alta administração federal, para que a Nação sentisse 
bem qual o pensamento do Govêrno, qual o sentimento 
do Govêrno, para a segurança nacional e para a 
prosperidade do Brasil. Minhas congratulações, nobre 
Senador José Ermírio, pelo brilhante discurso que está 
pronunciando nesta tarde, sobretudo depois dêsses 
dias melancólicos, em que nos sentimos emocionados 
diante de fatos tão dolorosos como aquêles que 
Brasília testemunhou inequìvocamente, em que uma 
área destinada à inteligência, à preparação da 
mocidade, principalmente no setor tecnológico, é 
invadida brutalmente, estùpidamente, pelas fôrças 
governamentais que deveriam assegurar a liberdade 
de pensamento, a dinamização da inteligência dos 
jovens, para que possamos, mais tarde, ser grandes, 
felizes e poderosos. Perdoe a extensão do aparte. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Os meus sinceros 
agradecimentos, nobre Senador Argemiro de 
Figueiredo. 

V. Ex.ª, que é conhecedor dos grandes 
problemas nacionais, sente, como eu, o que se 
passa no País, não só no setor econômico, no setor 
financeiro, no setor social como no setor de 
educação. 

Muito agradecido a V. Ex.ª. 
(Lendo.) 
Prestando suas declarações, o Ministro 

Macedo Soares, por sua vez, declarou que matérias-
primas (carvão, energia elétrica, petróleo, 
mineração), têm contrôle de brasileiros. S. Ex.ª se 
esqueceu que o manganês, ouro, tântalo, colômbio, 
berilo, bário e muitos outros estão controlados por 
estrangeiros. Não se lembrou, ademais, o ilustre 
Ministro, de mencionar a distribuição de energia 
elétrica e de petróleo, de imenso valor para a 
economia nacional, e que se encontram em 
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mãos de estrangeiros. Quanto à petroquímica disse 
que estava em mãos estrangeiras. Faço questão de 
lembrar esta parte porque a petroquímica constitui a 
galinha dos ovos de ouro do petróleo, a sua filha 
privilegiada. Basta dizer que a rentabilidade da 
petroquímica é de 7 a 10 vêzes maior do que a do 
petróleo, vendido como combustível. 

Outra informação de Sua Excelência foi a de 
que em fiação e tecelagem a predominância é 
brasileira. Porém não especificou que era sòmente 
de algodão, juta e lã, porquanto os fios sintéticos – 
que constituem a parte mais rentável – estão quase 
todos em poder dos alienígenas. O ilustre Ministro, 
não sei porque, se esqueceu de falar sôbre a 
indústria automobilística que está em poder dos 
estrangeiros e cujo faturamento – de NCr$ 
364.200.000,00 em julho último – representa o de 
várias centenas de emprêsas juntas no Brasil. Disse 
ainda Sua Excelência que os metais não-ferrosos 
estão em mãos brasileiras. Porém, seria o  
caso de perguntar: quem é que fabrica chumbo no 
Brasil e quantas fábricas de alumínio existem no 
País? 

Certamente, se não fôsse o nosso propósito 
de não dar dividendos há mais de 10 anos, a esta 
hora já estaria a indústria de alumínio em mãos de 
companhias estrangeiras, porquanto agora mesmo, 
em Poços de Caldas, gozando favores enormes, 
está se montando a terceira fábrica de alumínio do 
Brasil. Cria-se, assim, predominância de capital 
estrangeiro na parte dêsse produto. Enquanto isto, 
estamos montando uma fábrica de zinco em Três 
Marias e não pedimos favor algum ao Govêrno de 
Minas Gerais. A nossa palavra ao então Governador 
Bias Fortes, foi a seguinte – peço a atenção do 
Senado para o que eu disse há sete anos ao 
Governador Bias Forte: 

(Continua a leitura.) 
“O Estado de Minas Gerais tem  

condições industriais bem importantes e 
 

Vossa Excelência não deve dar favores a ninguém, 
porque uma indústria que se estabelece e precisa de 
favores, não podendo pagar os seus impostos não 
serve nem para o Estado, nem para quem monta. 
Chamo a atenção do seu testemunho pois é sensato 
e valioso.” 

Foi assim que fizemos a Companhia Brasileira 
de Alumínio. Na sua inauguração, disse na presença 
do Presidente da República, do Governador do 
Estado de São Paulo e do Prefeito de São Roque, o 
seguinte: 

“Esta fábrica foi feita suando sangue. Foram 
dez anos de luta, porém, sem pedir favores, nem 
federais, nem estaduais, nem municipais.” 

O nosso grupo, por outro lado, jamais retirou o 
dinheiro do local onde se estabelece. Todos os 
lucros obtidos no Estado aí estão para o 
desenvolvimento daquela região e, por esta razão, 
de ano para ano, se amplia o número de indústria 
lideradas daquele local. 

 
III – INVESTIDAS ALIENÍGENAS 

 
Outra investida se prepara contra a 

Companhia Vale do Rio Doce, na exportação do 
ferro. A respeito vou transcrever trecho do meu 
recente discurso: 

“A informação é estampada pela revista 
especializada americana “Metals Week”, de 12 de 
agôsto último: A Hanna Mining acaba, de ter 
caminho aberto para iniciar uma exportação de 
minério de ferro através de sua subsidiária 
Companhia de Mineração Novalimense, das minas 
de ferro de Águas Claras, numa combinação com 
outra companhia, a Minerações Brasileiras Reunidas, 
para se preparar para uma exportação de  
10 milhões de toneladas anuais. Ora, nós  
sabemos que o exportador de ferro no Brasil, embora 
se considere o preço miserável que se dá, é  
a Vale do Rio Doce, cuja exportação, no ano 
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passado, foi de 11 milhões e 600 mil toneladas, o 
que quer dizer que dentro em pouco até a Vale do 
Rio Doce terá um concorrente sério. Da 
concorrência séria os grupos passarão ao combate 
em campo aberto para absorvê-la. E, no passo em 
que estamos, o País perderá mais uma batalha. 
Enquanto ganhamos um melancólico tópico pela 
liderança na exportação de matéria-prima, a 
mesma revista americana dedica uma advertência 
aos Estados Unidos, alertando os fabricantes de 
aço daquele país, porque em 1975 o México 
produzirá em Las Truchas 2 milhões de toneladas 
de aço figurando como prestigioso exportador do 
produto.” 

O índice de participação alienígena nas 
principais emprêsas que operam no Brasil é 
impressionante. Para exame dos senhores 
Senadores tenho em mãos informações do Senhor 
Ministro da Fazenda que encaminha resposta do 
Banco Central a uma interpelação que fizemos. É 
uma extensa lista, sendo grande o número de 
emprêsas de vulto com quota de 99,99% das 
ações em poder de estrangeiros e só um 
centésimo de um por cento não lhes pertence, 
porém, cuja existência em mãos de brasileiro 
ainda é duvidosa. 

Aqui está a Companhia de Mineração 
Novalimense com 99,99% estrangeiros e mais 
centenas de outras, e até a USIMINAS com 61,46% 
etc. Se não tivermos cuidado nem a Volta  
Redonda e a COSIPA vão escapar da sanha 
infiltradora. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Ex.ª 
uma aparte? (Assentimento do orador.) V. Ex.ª, que 
no Senado sempre tem falado com muita 
proficiência, com muito patriotismo, sôbre problemas 
da maior importância, vai-me permitir um 
 aparte ao seu discurso de hoje. Focaliza 
 o nobre colega a exploração de minérios 
 por estrangeiros. Nos governos in- 
 

felizes do Coronel Meira Matos e do Marechal Ribas 
Júnior, que meu Estado teve, êsses governadores 
deram a concessão da exploração de minérios à 
Companhia Sama – V. Ex.ª deve conhecê-la –, 
companhia brasileira com maioria de capital 
estrangeiro. Hoje, em Goiás, ninguém pode mais 
explorar minérios, mesmo que estejam em sua 
propriedade. Só a SAMA pode fazê-lo. Ora, vê-se 
quão profundamente pecaram aquêles dois 
governos, alienando o patrimônio nacional. Faz muito 
bem V. Ex.ª em bater na tecla, e deve pronunciar-se 
tantas vêzes quantas possíveis. Defende o nobre 
colega o maior interêsse do Brasil. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Sou muito grato a V. 
Ex.ª, Senador Pedro Ludovico. O ilustre colega, 
perpétuo defensor de Goiás, homem que fundou 
Goiânia, podia ter-se enriquecido, e não o fêz. É  
homem sério, capaz, honesto, brilhante, homem que 
todos respeitamos nesta Casa, pela sua integridade, 
capacidade administrativa e pelo salutar efeito de 
seu Govêrno. 

(Lendo.) 
A FNM já foi. Para que se tenha uma idéia do 

quanto foi desastrosa e inoportuna a venda dessa 
fábrica, basta citar que na conformidade das 
estatísticas publicadas pela “Conjuntura Econômica”, 
de julho dêste ano, a produção de caminhões pesados, 
considerando-se os períodos de janeiro a abril dos 
anos de 1967 e 1968, aumentou de 68,6% e 
caminhões médios de 68,9%. E aqui nos lembramos 
novamente do nosso Ministro, que durante muitos anos 
presidiu a Mercedes Benz e que, no caso, não agiu em 
consonância com os anseios de crescimento do parque 
automobilístico brasileiro. Aliás, Sua Excelência 
declarou ainda naquela Comissão que “não existe 
nenhuma estatística que comprove índices de 
desnacionalização da indústria brasileira como um 
todo”. Estou de acôrdo. A desnacionalização se faz em 
partes, como aconteceu agora com a FNM. Há  
de resto outra afirmativa com que concordamos 
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com o Sr. Ministro: a de que existe predominância 
brasileira nos bancos e financiadoras. Lembramos, 
no entanto, que deveríamos fazer como o Japão, que 
não permite se estabeleça banco algum no país com 
mais de 15% de capital estrangeiro. Aqui, como no 
caso de muitas emprêsas que chegaram com capital 
ínfimo, os bancos também começam com somas 
irrisórias de capital e o pior é que crescem com os 
depósitos conseguidos e que servem para financiar 
as próprias firmas estrangeiras no País. Podemos 
dizer que isto é estória velha, começando na 
fundação das estradas de ferro do Brasil pois, 
naquele tempo, os brasileiros não tinham confiança 
nos nossos bancos, preferindo depositar os seus 
recursos nos de estrangeiros. Vale aqui lembrar 
ainda o exemplo do México que só conservou dois 
bancos alienígenas que já existiam no país, mas, de 
acôrdo com o boletim “Business Latin American”, de 
4 de abril último, a Associação dos Bancos 
Mexicanos, principal instituição do país no ramo, em 
um encontro na cidade de Guadalajara, Capital do 
Estado de Jalisco, determinou a todos os seus 
membros para reduzir empréstimos a emprêsas 
filiadas a firmas estrangeiras, até a final dêste ano, 
em 95% do nível de 31 de dezembro de 1967, 
ficando os 5% restantes para serem eliminados até o 
fim de 1969. 

Faz muito bem um país ao controlar a 
expansão das emprêsas estrangeiras em seu 
território. Aqui, basta ver o caso da Ford do Brasil 
que trouxe apenas 25 mil dólares em 1920, com 
equipamento usado, conforme vi em São Paulo um 
grupo enorme de prensas, se não me engano 
 contei mais de 20, sendo apenas uma ou duas 
novas. 

 
IV – CAMPOS TOMADOS 

 
Isso é muito importante. Gostaria que o 

Ministro Macedo Soares conferisse e, se estivesse 
errado, fizesse uma declaração em contrário. 

Para que se tenha uma idéia mais acertada da 
infiltração estrangeira em nosso mercado de 
trabalho, basta que citemos as áreas apropriadas 
pelas “corporations”. Grande parte delas estão 
inteiramente em poder dos estrangeiros e outras com 
grande participação alienígena. Entre elas, podemos 
enumerar as seguintes indústrias: 

a de produtos farmacêuticos; 
a de produtos químicos; 
a petroquímica; 
a de refratários; 
a de pneumáticos e câmaras de ar; 
a de materiais elétricos e eletrônicos; 
a automobilística; 
a de tratores e máquinas pesadas; 
a de fios sintéticos; 
a de vidro; 
a de linha; 
a de fertilizantes; 
a de azeite e óleos alimentícios; 
a de distribuição de energia elétrica; 
a de metalurgia dos metais não ferrosos; 
a de mineração e extração de manganês; 
a de ouro, tântalo, colômbio, berílio, 

diamantes, chumbo e outros; 
a de formicidas e inseticidas; 
a do fumo; 
a de frios; 
a de oxigênio e carbureto de cálcio; 
a de lâmpadas, aparelhos elétricos e de 

iluminação; 
a do milho; 
a do fibro-cimento; 
a de perfumaria e artigos de toucador; 
a de resinas sintéticas; 
a de tintas e vernizes; 
a do trigo; 
a nacional de álcalis; 
a de distribuição de combustíveis; 
a de exportação de produtos agrícolas; 
e muitas outras. 
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Por outro lado, é grande a infiltração na 
imprensa e com conseqüente poderosa influência na 
opinião pública do País, exercida pelas numerosas 
emprêsas de publicidade. Restam, todavia, algumas 
emprêsas brasileiras que resistem com denodo ao 
avanço permanente e indiscriminado dos 
estrangeiros para adquirirem emprêsas rentáveis, 
utilizando recursos a juros baixos e trazendo 
equipamentos usados provenientes das facilidades 
das instruções 276 e 289, ambas altamente 
prejudiciais ao País por concorrerem amplamente 
com as indústrias brasileiras. 

Para isto, basta ler e indagar o que aconteceu 
com a entrada, êste ano, de 300 milhões de dólares, 
através da Instrução 289. Onde foram êles aplicados. 
Essa entrada tem juros garantidos de 8% ao ano. 
Certamente, não foi para a indústria, pelo menos, a 
maior parte; foi para empréstimo a juros elevados 
que o País oferece atualmente. 

Além disso, a imensidade de “royalties” dos 
quais êles são monopolistas, constitui outro 
tremendo ônus à Nação. 

Os americanos, quando da sua vinda, em 1900, 
em lugar de pagar “royalties”, compravam os “royalties” 
para não pagar nada, por isso enriqueceram. 

Muitas das patentes, por outro lado, estão 
extintas nos países de origem. Para evitar tal coisa, 
todavia, apresentamos há anos projeto que, aprovado 
no Senado, encalhou na Câmara dos Deputados. 

Nenhum país pode vencer sem tomar tôdas as 
providências adequadas contra o abuso do capital 
estrangeiro. Dois exemplos disso existem no nosso 
Continente: Os Estados Unidos e o México. De outra 
parte, os países que não controlaram essa  
difícil situação nela permanecem e com  
perspectiva de agravamento no futuro, com os  
seus “testas-de-ouro” infiltrados em tôdas as  
partes do País, inclusive no próprio Govêrno. O 
 

pensamento dêsses homens é o de vender a nação 
em prestações, auferirem salários elevadíssimos à 
custa da desnacionalização do seu País. 

No México, hoje, sòmente seis emprêsas 
estrangeiras continuam intactas em mãos 
estrangeiras. São elas a Monsanto, a General Eletric, 
a Ford, a General Motors, a I.G. Farben e a General 
Foods, mas que já antevêem se aproximar a hora de 
se mexicanizarem. Naquele país o índice de 
nacionalização nos principais ramos de sua 
economia já atinge a 90%. 

E no Brasil o que se passa? 
É o país das facilidades: produz energia e dá a 

firmas estrangeiras para distribuir; produz petróleo e, 
igualmente deixa a distribuição aos alienígenas e 
entrega a sua petroquímica. 

E agora algo muito importante. Sob o título 
“Brasil vende emprêsas estatais, provàvelmente 
estabelecendo precedente”, a publicação americana 
“Business Latin América”, do dia 18 de julho último, 
analisa a venda da FNM para a Alfa Romeo e diz 
adiante: “Entre as entidades mais freqüentemente 
mencionadas como maduras para o leilão, está o 
bloco de várias companhias siderúrgicas, a Usinas 
Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas), Cia. 
Siderúrgica Paulista (Cosipa), Cia. Siderúrgica da 
Guanabara (Cosigua) e Cia. Siderúrgica Nacional 
(CSN), bem como a Cia. Nacional de Álcalis, Cia. de 
Seguro Agrícola e Cia. de Usinas Nacionais (açúcar) 
e outras nos campos da mineração, transporte e 
telecomunicações.” 

Vejam a repercursão lá fora do nosso 
propósito de vender tudo quanto temos. E mais 
adiante: “Irônicamente, o estabelecimento da FNM 
está localizado em uma das “zonas de segurança” 
recentemente designada pelo Govêrno, na qual é  
proibida a maioria de propriedades por parte de 
estrangeiros”. 
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Senhores Senadores, estas notícias que nos 
chegam são o prelúdio, a preparação de um grande 
golpe contra as nossas principais companhias. A 
estas horas, certamente estão em marcha tôdas as 
medidas para aquisição do grande acervo. E já se 
fala até em fusão de emprêsas nacionais. Qual será 
a finalidade? Será para entregar mais ràpidamente, 
de uma só vez, êsse imenso patrimônio também 
para os estrangeiros? 

Essa idéia nos parece a preparação do que 
anuncia a revista americana. 

Precisamos defender com tôdas as nossas 
fôrças as nossas riquezas naturais, contra a 
avalancha da desnacionalização. E vamos ver o que 
se passa com a plataforma continental, citando os 
Estados Unidos. Sôbre ela é da maior importância os 
estudos feitos pelo Doutor V. McKelvey, principal 
geólogo econômico do U.S. Geological Survey. No 
simpósio sôbre os “Recursos Minerais do Fundo do 
Oceano”, realizado sob os auspícios do próprio U.S. 
Geological Survey, da Universidade de Rhode Island 
e da Marinha Americana, na cidade de Newport, 
declarou o Dr. McKelvey que nos últimos dezesseis 
anos mais do que 3 bilhões de dólares de receita já 
rendeu para o Govêrno Federal e acrescenta que 
isso nem chegou a arranhar ainda a superfície. 
Calcula êste geólogo que existe uma reserva de 2 
bilhões de barris de petróleo nas 800 mil milhas 
quadradas submersas ao longo da costa americana. 
Existem ainda quantidades incalculáveis de sal, 
cêrca de 40 milhões de toneladas de enxôfre, 
milhões de onças de ouro, 100 milhões de onças de 
platina e milhares de toneladas de estanho. Além 
disso possui enormes quantidades de manganês, 
cobre, níquel, cobalto e outros minerais de grande 
valor, inclusive radioativos. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Com muito prazer. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Esta 
investida alarmante que V. Ex.ª está descrevendo, 
com tanto brilho, está-se estendendo, também, ao 
setor agrícola, à industrialização do nosso produto 
agrícola. Vejamos o que está ocorrendo com as 
usinas de trigo do País. Tôdas elas ou quase tôdas 
elas, estão em mãos de estrangeiros. Ainda agora, 
uma boa quantidade foi comprada por estrangeiros 
porque ninguém no Brasil tem capital para enfrentá-
los. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – E os estrangeiros 
não plantam um só pé de trigo. Preferem importar 
milhões de toneladas de trigo para acabar com a 
nossa produção. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – O que 
demonstra a alta importância que merecem os 
comentários de V. Ex.ª. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Muito obrigado, 
Senador. 

(Lê.). 
Por outra parte, pela entrevista do senhor W. R. 

Hibard, Jr., Diretor do U.S. Bureau of Mines, publicada 
na revista Mining Engineering, de maio último, é 
importante observar o que se passa com relação à 
situação das reservas minerais atuais dos Estados 
Unidos. Diz êle que aquêle país, hoje, é o maior 
produtor e o maior consumidor de minerais e 
combustíveis no mundo. Entretanto, apesar da política 
agressiva de exploração, nota-se que, em razão da 
situação de diminuição das reservas minerais do país, 
a tendência é hoje para atuar  minerando em outros 
países. E acrescenta que mais de 75% em 20 
produtos são atualmente importados. Isso inclui: 
bauxita 85%, cobre 40%, minério de ferro 35%, 20% 
de zinco e chumbo, além de manganês e cromo 
necessários à fabricação de aço, e 25% do consumo 
de ouro e prata. Diz o geólogo que, em 1985, a 
necessidade de combustíveis e minerais aumentará 
em 50%, em alguns casos talvez 100%, e os luga- 
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res onde aquêle país tem para receber essas 
mercadorias, são o Canadá, Austrália, América 
Latina e África Central. Afirma ainda que os Estados 
Unidos podem perder a liderança na produção 
mineral e pagar ao mundo preços que serão 
controlados pelos países produtores, muitos dos 
quais estão procurando produzir os seus próprios 
metais, como a Venezuela, que pretende fazer o seu 
próprio aço, a Jamaica, o seu alumínio, o Peru quer 
exportar cobre em placas, tubos e arames não 
concentrados. 

Por outro lado, Senhores Senadores, se 
examinarmos o caso do Chile verificaremos que o 
Presidente Eduardo Frei já organizou nas minas de 
El Teniente, da qual o Govêrno participa com 51%, a 
produção de 200 mil toneladas para êste ano de 
produtos acabados de cobre eletrolítico, o que dará 
àquele país uma grande economia e uma grande 
renda, pois representa cêrca de um têrço do cobre 
do Chile. Isso evidencia que não é tão difícil para um 
país, como o Brasil, valorizar os seus produtos 
primários, industrializando-os. 

No Brasil, por sua parte, precisamos também 
industrializar em moldes brasileiros e acresce 
considerar que existe mesmo uma tolerância 
exagerada por parte de membros da máquina 
administrativa com relação ao capital alienígena, uns 
porque já trabalharam para êle e outros porque estão 
convencidos de sua incapacidade de reagir e dirigir 
emprêsas que são a salvação nacional e acham que 
o remédio está em doar a própria Nação. Além das 
facilidades legais que falamos, facilitam as 
importações não controladas nos preços e a 
importação que fazem com vantagens enormes, 
valorizam as emprêsas ao serem constituídas, de 
forma que a Lei de Remessa de Lucros perde a 
razão de ser. Quando se fala em capital estrangeiro, 
quase ninguém se preocupa em conhecer-lhe a 
origem no país e êste é o caso da Ford, que já 
citamos, do City Bank e de muitas outras emprêsas. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – V. Ex.ª 
permite um aparte? 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Pois não. 
O SR. VASCONCELOS TÔRRES:  – Como 

sempre V. Ex.ª está na vanguarda dêsses temas que 
tanto interessam ao País. Entendo, assim, que, ao 
invés de um aparte, lhe poderia fazer duas 
perguntas. V. Ex.ª citou o Chile e eu me lembro de 
que, com estardalhaço, se anunciou a descoberta, 
na Bahia, de cobre. Ficou, apenas, num serviço de 
relações públicas, mas há interêsses outros que, 
talvez, estejam impedindo que êsse cobre, tão 
necessário ao nosso desenvolvimento, seja por nós 
explorado. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – E já representa uma 
importação de quarenta e dois milhões. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Segundo 
soube, as jazidas da Bahia dariam para atender, pelo 
menos, a 90% do consumo. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – As jazidas da Bahia 
estendem-se até Pernambuco e estão em mãos de 
emprêsas nacionais e estrangeiras, numa briga que 
ninguém sabe onde vai parar. E é isso que êles 
desejam. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – A 
segunda pergunta que vai interessar ao Senado, – V. 
Ex.ª não está fazendo um monólogo, grande 
apreciador do diálogo que é – diz respeito ao 
problema do níquel. Eu fico chocado porque vejo que 
temos condições para exploração do níquel e, no 
entanto, parece que o assunto também está 
completamento paralisado. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Há três depósitos de 
níquel no Brasil, não muito grandes, mas, dá para 
minerar: dois em Minas Gerais e um em Niquelândia, 
programado para 1970, quando a, energia elétrica de 
Cachoeira Dourada lá chegar. Estou informado da 
determinação do Govêrno de Goiás de que, em 
1970, a energia chegará a Niquelândia. Não será 
uma emprêsa grande, porque os depósitos são 
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pequenos, mas será a primeira fábrica de níquel da 
América Latina. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Eu ia 
fazer uma terceira pergunta, mas V. Ex.ª vai me 
permitir que mencione o problema dos minerais 
atômicos, não tanto por mim, que mais ou menos 
acompanho o assunto. V. Ex.ª sabe que hoje há um 
grupo de interêsses contrários, há uma verdadeira 
pressão, uma autêntica muralha sôbre a qual nós 
temos condições de dar o salto inicial, para aqui 
mesmo tratarmos de nossa política nuclear; no 
entanto, uma conjuração impede que êsses minerais 
atômicos sejam devidamente explorados pelo País. 
Agora, sou presidente de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, a única que está 
funcionando no Senado – aliás, V. Ex.ª sabe que 
nossa Casa empresta muita seriedade a essa 
investigação – e já começo a me impressionar, ao 
tomar conhecimento de que há qualquer coisa, que 
não consigo identificar e, pior do que isto, há um 
silêncio cruel, terrível, inenarrável. Nós debatemos 
os assuntos aqui, na parte de energia atômica, e êles 
ficam tumularmente esquecidos nas quatro paredes 
das Comissões. Começo a ficar estarrecido, não com 
o poder de corrupção, mas o poder do silêncio, que é 
uma forma nova de corrupção. Deixam o Senador 
falar, o Deputado falar, mas não dão importância 
alguma. Não quero criticar quem quer que seja, mas 
acho que temos de encarar o problema. Infelizmente, 
quando aqui estêve o professor Sérgio Pôrto, 
brasileiro, catedrático de Física da Universidade da 
Califórnia, para debater êsses assuntos – aliás, o 
Senador Arnon de Mello estava presente, V. Ex.ª, 
Senador José Ermírio, apenas se ausentou no último 
momento – parece que o azar foi tão grande que até 
a gravação não funcionou devidamente, não houve 
as anotações devidas, mas apenas, vamos dizer, um 
resumo de ata. Como disse a V. Ex.ª,  
temos de encarar o problema; o desenvolvimento do 
País não pode ficar apenas na apaixo- 
 

nante dissertação verbal dos Congressistas. E, mais 
uma vez – não é a primeira, não é a segunda nem 
será a última – quero exaltar V. Ex.ª. V. Ex.ª está 
bancando aquêle João-Teimoso. Tenho a impressão 
de que V. Ex.ª, hoje, com o seu patriotismo, é o 
Ermírio-Teimoso, que fala, que grita, que pede, e eu, 
olhando para Nosso Senhor Jesus Cristo, que preside 
aos nossos trabalhos, desejo seja V. Ex.ª ouvido, 
porque essas palavras não são suas; pertencem única 
e exclusivamente ao interêsse do Brasil. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Meus 
agradecimentos, Senador Vasconcelos Tôrres. 

Para ilustrar o aparte de V. Ex.ª, vou apenas 
dizer algumas palavras: a energia nuclear, hoje, já 
concorre com a energia hidráulica. Veja, portanto, o 
valor dessa energia em todo o mundo. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Mas o 
Brasil está fora do mundo, infelizmente!  

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Infelizmente! Mas 
um dia tem que sair desta situação miserável em que 
se encontra. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES:– E V. Ex.ª, 
nesse dia, estará na História, pelo que tem sido aqui. 
A posição partidária de V. Ex.ª não deve entrar em 
conta; o que deve valer é a coragem, a 
respeitabilidade de V. Ex.ª, a sua impressionante 
coerência. V. Ex.ª tem um físico atlético, mas o 
brasileiro médio é bem menor. V. Ex.ª, por assim 
dizer, é o pequenino David lutando com êsse Golias 
do interêsse internacional. E V. Ex.ª terá sua funda 
de ouro reconhecida por todos nós derrubando o 
gigante dos interêsses antinacionais. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Muito grato a V. 
Ex.ª. 

Atualmente, se mostra de tal forma a 
participação do capital alienígena que, 
 se compulsarmos a revista “Direção”, de  
setembro de 1966, já naquele ano dos  
cem maiores grupos industriais do Brasil, 
 62 pertenciam ao capital de fora e sòmente 
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38 eram brasileiros. A grande maioria dos bons 
negócios do País está em mãos de grupos 
estrangeiros e todos os negócios deficitários que 
possuíam venderam-nos a preços astronômicos 
durante o Govêrno passado. 

O SR. MÁRIO MARTINS: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Pediria ao Sr. 
Senador Mário Martins que tivesse um pouco de 
paciência. Há outros oradores inscritos e ainda tenho 
muitas fôlhas para ler. 

O SR. MÁRIO MARTINS: – Acho que 
devemos dar absoluta prioridade ao discurso que V. 
Ex.ª está fazendo neste momento. É dos que 
marcam uma legislatura. Estava, neste momento, 
refletindo na possibilidade de fazer um requerimento 
à Casa, para que fôsse impresso o discurso de V. 
Ex.ª e distribuído entre os oficiais da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica, para que compreendam, 
como poder político, dêste momento, que a 
verdadeira segurança nacional, a verdadeira luta 
pela soberania nacional não está em espancar 
estudantes e sim em zelar pelo patrimônio e pelas 
riquezas do Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO – (Continua a leitura.) 
 

V – PROVIDÊNCIAS 
 
Como alterar êsse esquema que está 

destruindo o Brasil pelo facilitário? Corajosamente, – 
eis a resposta. Enfrentando a tarefa basilar que é a 
reformulação legislativa, pois as nossas riquezas 
estão sendo eliminadas pelos poros da lei. 
Precisamos de alterar a Constituição, impregnar 
vigor ao art. 161, ultraliberal, que permite a 
exploração e exportação de nosso patrimônio 
mineral por firmas estrangeiras “organizadas no 
País”. Alterar o art. 162 para definir que o monopólio 
estatal do petróleo se estende, por igual, à 
petroquímica, hoje muito mais importante como 
rentabilidade que o ouro negro, e dêle deriva. 

Alterar o Código de Minas, que, pelos seus 
arts. 80 e 91, abre as comportas à infiltração de 
interêsses internacionais à vasta superfície de nosso 
patrimônio nuclear. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – V. Ex.ª 
me permite, por favor, um aparte? Peço por favor, 
porque, tendo aparteado V. Ex.ª anteriormente, não 
deveria quebrar êsse discurso, intensamente verde-
amarelo que V. Ex.ª está produzindo. Mas, na 
conjuntura, quero relembrar, com tristeza, o que 
ocorreu com a Fábrica Nacional de Motores. V. Ex.ª 
sabe que a Fábrica estava começando a produzir 
veículos para o Exército. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – V. Ex.ª talvez não 
tenha ouvido o início do meu discurso onde cito que 
êste ano, de janeiro a abril, os caminhões pesados e 
leves aumentaram em cêrca de 69% de vendas, 
justamente na ocasião em que foi vendida a  
Fábrica. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – V. Ex.ª 
sabe que consegui isto oficialmente, porque fiquei 
na vanguarda, defendendo a Fábrica Nacional de 
Motores, escoimada esta dos vícios que 
inegàvelmente possuía, e porque ela era a única 
fábrica verdadeiramente nacional de automóveis. 
Porque V. Ex.ª sabe que as outras têm o nome de 
Brasil, mas não pertencem ao Brasil; têm diretores 
“testas de ferro” que mandam royalties, que 
mandam lucros para o exterior; diretor brasileiro 
que fica apenas para o coquetel, para a recepção 
mas não manda nada. Então, fazem a conjura do 
aumento de preços e, nessas condições, V. Ex.ª 
sabe que o brasileiro não tem direito a possuir o 
seu veículo. É o que está ocorrendo também com 
a Fábrica Nacional de Vagões, através da 
importação indiscriminada de tratores, sem que 
haja reposição de peças. V. Ex.ª é do MDB, eu 
pertenço à ARENA, somos de partidos diferentes 
mas na defesa do Brasil temos idéias comuns. 
 Não sou – e V. Ex.ª sabe, porque também 
 não é, xenófobo – não sou contra o capital es- 
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trangeiro que vem para aqui, não sou contra o know 
how, contra a pesquisa que algumas emprêsas 
possam ou consigam realizar. 

Sou contra a importação de máquinas e de 
matrizes velhas, obsoletas, porque, como dizia há 
pouco o Presidente da Federação Nacional da 
Agricultura, o nobre Senador Flávio Brito, o trator 
Ford que está sendo fabricado em São Paulo é 
objeto de museu nos Estados Unidos. Há quinze 
anos que não se fabrica lá aquêle tipo de veículo. De 
modo que, contra-aparteando o nobre colega 
Senador Mário Martins, queria dizer que tenho 
certeza de que a oficialidade brasileira, da 
Aeronáutica, da Marinha ou do Exército, acompanha 
de perto todos êsses fatos, pois as nossas Fôrças 
Armadas não podem ficar indiferentes a 
determinados problemas que ocorrem e que já vêm 
ocorrendo de longa data. Tem que haver um “basta”, 
um “pára”, a fim de que elas se beneficiem e tenham 
seus veículos de acôrdo com as especificações 
desenhadas pelos seus técnicos. Sabe V. Ex.ª que, 
no ramo das três Fôrças Armadas, existem, 
inclusive, engenheiros automobilísticos e técnicos. 
Há interêsses que não querem que a América Latina 
se arme. Mas ela não precisa armar-se. O que ela 
necessita é ter seu Exército, sua Marinha ou sua 
Aeronáutica próprios para não ficar na dependência 
de fornecedores que fazem a comercialização de 
seus produtos, transformando êste País num 
verdadeiro quintal. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Meus 
agradecimentos a V. Ex.ª que tem tôda razão. Ou 
nos dispomos a acreditar em nós mesmos, na nossa 
capacidade, ou não teremos um destino bom, como 
o deveríamos ter. 

(Continua lendo.) 
Em todos os bons negócios dêste País o capital 

estrangeiro está presente, sem exeção, conforme já 
relacionamos no capítulo dos campos tomados.  
Daí decorre, uma providência urgente e alta- 
 

mente necessária que será estancar a onda de 
favores a firmas que possuam maioria de capital 
estrangeiro. Proibir, em tôdas as formas, o uso dos 
nomes “Brasileiros”, “do Brasil” ou de regiões e 
Estados brasileiros, por parte de emprêsas 
alienígenas que assim fazem para se imiscuir ainda 
mais no campo de atividades do País. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Permite 
V. Ex.ª um aparte? 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Pois não. 
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Outro dia, 

na Guanabara, comprei uma camisa onde estava 
escrito “Drugstore”. A camisa evidentemente era 
americana e eu, que ainda leio sem óculos, tive que pôr 
uma lente para ver lá em baixo, pequenininho, 
“indústria brasileira”. V. Ex.ª tem de admitir a correlação 
entre isto e êsses conjuntos musicais brasileiros, todos 
êles cablocos, de filhos de brasileiros, de tôdas as 
raças com os nomes mais rebuscados, “The Fivers”, 
“The Boys”, nomes estrangeiros, porque êles sentem 
que é melhor usar um nome estrangeiro do que o 
nacional. Era o caso de se dar o direito de usar o nome, 
mas taxá-lo violentamente. Querem um nome 
estrangeiro? Fiquem com êle, mas paguem àqueles 
poucos brasileiros que põem nomes autênticamente da 
sua terra nos seus produtos e sofrem uma concorrência 
desleal com os outros. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Novamente 
agradeço o aparte de V. Ex.ª, Senador Vasconcelos 
Tôrres. 

Atacar, enfim, todos os setores da ação 
empresarial para protegê-la contra os 
transportadores do esfôrço nacional através da 
liberal remessa de lucros. Controlar a área da 
concorrência para que o País dê prioridade de 
crédito às emprêsas nacionais, ao invés de sustentar 
a vigência de resoluções e portarias de privilégios 
aos investidores alienígenas. 

O SR. BEZERRA NETO: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 
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O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Com muito prazer. 
O SR. BEZERRA NETO: – Não é surprêsa 

para mim, para nós nesta Casa, ouvir as revelações 
do seu discurso, porquanto V. Ex.ª já tem uma 
constante na sua vida pública: a de se bater pela 
defesa da economia nacional. O mais importante de 
tudo, o que comove e dá orgulho a mim, como 
humilde brasileiro, é ver que V. Ex.ª, figura altamente 
representativa das classes produtoras do País, 
homem que tem o que perder materialmente quando 
enfrenta essas fôrças alienígenas, vem de público, 
há mais de ano, nesta campanha verdadeiramente 
patriótica e corajosa. Na classe dos responsáveis 
pela produção nacional, pela indústria nacional, 
muitos pensam com V. Ex.ª, mas pensam aos 
cochichos, não têm coragem de vir a público, por 
interêsses materiais que ficam abaixo do seu 
patriotismo. V. Ex.ª rompe com essas conveniências 
– isto é muito importante – como uma reserva da 
classe política brasileira. De maneira que o discurso 
de V. Ex.ª, os seus atos aqui praticados, têm essa 
significação excepcional, porque no Congresso 
Nacional temos dado felizmente, com os nossos 
votos de minoria, instrumentos ao Govêrno para 
suspender as taxações e facilitar a importação. As 
duas instruções do Banco Central da República, que 
tão justamente V. Ex.ª fustigou e são fatôres de 
esvaziamento e de alargamento das vias de 
empobrecimento nacional, essas duas instruções 
foram resultantes de lei recente, aprovada no 
Congresso pelo voto da maioria do Govêrno, do 
Partido do Govêrno, que deu ao Ministro da 
Fazenda, através do Executivo, poder de regular as 
isenções de importação e de exportação. Passou na 
Comissão Mista, e apenas contra o voto de nossa 
bancada. Ao nobre Senador, que tem acompanhado 
essa política, essa realidade nacional, o 
charlatanismo da política brasileira, que ataca o 
Govêrno mas aprova o que êle quer, quero felicitá- 
 

lo, dizendo que me orgulho de ser brasileiro,  
quando vejo homens, como V. Ex.ª, sustentar esta 
tese. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Sabe V. Ex.ª, 
Senador Bezerra Neto, que minha atuação no 
Senado tem-me custado muito. Já fechei duas 
fábricas, porque os compradores eram estrangeiros. 
Pouco importa. Fechei-as. Estão fechadas. Transferi 
os operários para outras fábricas. Mas isso não me 
demove de dizer a verdade no Plenário do Senado. 
Nunca pararei de dizer a verdade enquanto existir. E 
não é de hoje. Antes de ser político, fazia-o. 

Agradeço o notável aparte de V. Ex.ª, Senador 
Bezerra Neto, porque nós, brasileiros, ou nos 
valorizamos ou não seremos dignos de possuir esta 
imensa área, a Nação brasileira. 

(Lendo.) 
Precisamos, pois, de lei e coragem, dois 

requisitos que existem no Congresso mas que 
precisam ser estimulados pelos resultados dêste 
inquérito. 

 
IV – CONCLUSÕES 

 
Tenho absoluta confiança ainda nos brasileiros 

e procuro valorizá-los nas emprêsas do nosso grupo. 
Cêrca de 450 moços nêle trabalham em posição de 
destaque e apenas 3 estrangeiros – bons brasileiros 
– fazem parte da grande comunidade, para orgulho 
nosso. E honro-me, ademais, de salientar a V. Ex.as 
que já estamos estabelecidos em 14 Estados da 
Federação e sempre seguindo a mesma orientação 
de 1924, quando nem pensava em chegar a ser 
político, cujas bases, publicadas no Relatório 
Votorantim, de 1960, são as seguintes: 

a) não pedir favores a governos, 
b) pagar todos os impostos, 
c) respeitar as leis do País, e 
d) auxiliar o govêrno nas boas causas. 
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Senhores Senadores, para impedir a marcha 
da desnacionalização só valorizando os brasileiros e 
sua capacidade de trabalho. Os estrangeiros nunca 
farão o progresso desta Nação. Êle terá que ser feito 
por nós mesmos. Daí, a nossa admiração pelo 
México, que sintetiza êsse espírito de defesa, de 
auto-suficiência em todos os seus ramos produtivos. 

O SR. BEZERRA NETO: – V. Ex.ª me permite 
uma outra observação? 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Faça o obséquio, 
Senador. 

O SR. BEZERRA NETO: – Já que V. Ex.ª fala 
no México, V. Ex.ª sabe que, no México, é 
absolutamente proibido, por lei, um Ministro ao 
deixar o Ministério ser funcionário de emprêsas 
estrangeiras? 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Perfeitamente. Essa 
é a realidade mexicana e que devia existir também 
no Brasil. Ministros do Govêrno passado são, hoje, 
Diretores de muitas emprêsas que estão aí. 

O SR. MÁRIO MARTINS: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Com prazer. 
O SR. MÁRIO MARTINS: – Aliás, nos próprios 

Estados Unidos, país invocado sempre como 
exemplo, ainda recentemente houve uma legislação 
no sentido de impedir que os Oficiais das Classes 
Armadas que tiverem convívio com os fornecedores 
do Exército, Marinha e Aeronáutica, possam, antes 
de determinado prazo, ocupar qualquer cargo na 
direção dessas emprêsas. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Medida saneadora 
de alto valor para o País! Agradeço o aparte de V. 
Ex.ª. 

(Concluindo a leitura.) 
Senhores Senadores, aí estão, pois, 

 as informações. São oficiais ou oficiosas,  
com dados técnicos da melhor procedência,  
retiradas de documentos governamentais 
 ou publicações especializadas 
 

brasileiras, americanas e inglêsas, e são irrefutáveis. 
Estão a desafiar as últimas reservas do nosso 
patrimônio que precisa sopitar das estrofes dos hinos 
para o destemor da ação. 

E nem se fale em xenofobia, palavra de 
aplicação capciosa, usada para servir de salvo-
conduto de nossas riquezas. Fale-se, isto sim – e 
sempre – em brasilidade, pois se nós não a 
exaltarmos, estaremos condenados à sorte amarga 
dos que não souberam aceitar a luta. 

Devo, todavia, uma palavra de louvor ao Senhor 
Presidente da República. Sensível ao clamor da 
opinião nacional contra o seu primeiro edito, que estava 
sendo interpretado como a franquia absoluta da 
plataforma submarina a quem dela quisesse usufruir, 
arranhando as garantias constitucionais que cercavam 
o monopólio estatal do petróleo, Sua Excelência houve 
por bem decretar nova medida em que se aclararam os 
objetivos e se ressalvaram expressamente as 
disposições vigentes, “admitindo exploração e 
pesquisas não proibidas pela Constituição”. 
Jurìdicamente pode parecer que a ressalva tenha sido 
um pleonasmo na tecnicalidade dos editos, mas, no 
caso, configurava-se altamente necessária, pois sabido 
é o poder constitucional com que se armou o Govêrno 
para legislar sôbre matéria pertinente à segurança 
nacional, assim como é ampla a faixa interpretativa 
dessa competência. Após o decreto, ora alterado, 
grupos alienígenas já se assanhavam dando o decreto 
como dimanente do poder do Executivo em disciplinar 
as questões atinentes à segurança. 

O decreto presidencial só não é perfeito 
porque se acomoda ao espírito da legislação de 
Minas, repousada sôbre um Código 
ultrabenevolente, que está a exigir correções 
basilares, para o seu encartamento ao interêsse do 
País. 

Ao concluir afirmamos que a invasão  
de um país, a sua tutela, não se fazem  
sòmente pela opressão cínica do mais 
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forte contra o mais fraco, sob ameaça de tropas e 
canhões. Faz-se, também, entre músicas e flôres, 
reuniões elegantes e coquetéis, quando os apátridas 
comandantes das corporations instalam no país 
verdadeiros cavalos-de-tróia, de cujo ventre 
desembarcam regimentos de dominação alugando 
inteligências, fruindo concessões e transformando os 
ricos mananciais em desertos perenes, exaustos. 

Organizemos, portanto, com es escudos da lei, 
a defesa intransigente de um país que se desgasta, 
se consome mercê da má-fé de uns e da 
generosidade de todos. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas prolongadas.) 

O SR. MÁRIO MARTINS (pela ordem): – Sr. 
Presidente, a fim de não quebrar a repercussão 
causada pelo discurso do nobre Senador José 
Ermírio é que me atrevo, numa questão de ordem, 
conforme havia anunciado, a formular o seguinte 
requerimento que encaminharei às mãos de V. Ex.ª: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.096, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, ouvido o Plenário, seja impresso em 

separata e devidamente distribuído entre os Oficiais 
do Exército, da Aeronáutica e da Marinha de Guerra, 
o discurso proferido pelo nobre Senador José 
Ermírio, na Sessão ordinária de hoje, no qual, 
documentadamente S. Ex.ª denuncia a ocupação do 
Brasil pelo capital estrangeiro, com graves prejuízos 
para o patrimônio nacional e grave ameaça à nossa 
soberania e à segurança da Pátria. 

 
Justificação 

 
Cabendo às Classes Armadas a 

responsabilidade prioritária de preservar a soberania 
nacional e das riquezas naturais do País, 
consideramos de absoluto interêsse a divulgação 
dessa denúncia junto àqueles que, no momento, por 
fôrça da Revolução de 1º de abril de 1964, tive- 
 

ram essas responsabilidades aumentadas perante a 
História. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1968. – 
Mário Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Tem a palavra o segundo orador inscrito, Sr. 
Senador Edmundo Levi. 

O SR. EDMUNDO LEVI (não foi revisto 
pelo orador): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
transcorreu domingo, dia 1º de setembro, o 29º 
aniversário da eclosão da II Guerra Mundial. A 
data não é daquelas, Srs. Senadores, que devam 
ser comemorada com extravasamento de alegria, 
com festas e manifestações de regozijo, mas, ao 
contrário, impõe-nos ela profundas meditações. 
 O seu transcurso aconselha-nos a que  
meditemos sôbre as causas fundamentais que 
levaram o mundo àquela catástrofe, em que 
milhões de pessoas pereceram à sanha da 
brutalidade. 

Foram as pequenas fissuras, os pequenos 
rompimentos na estrutura jurídica de um grande País 
que permitiram, desdobrando as muralhas dos 
confins nacionais, que aquela fôrça que se criara e 
se levantara contra os princípios da Civilização, 
extravasasse e viesse inundar o mundo com o 
sangue de milhões de suas vítimas. As pequenas 
concessões internas ante a violência, ante a 
prepotência, causaram aquelas outras que, depois, 
passaram a ser simbolizadas no episódio Munique. 
Sr. Presidente, a vigilância de todos que 
compreendem que essas pequeninas concessões, 
êsses acomodamentos são geradores das grandes 
catástrofes impõe-se, sobretudo no momento que 
vivemos, para que tais episódios não se repitam. 
Poderia citar, neste instante, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, a vergonha do acontecido na Tcheco-
Eslováquia, mas, prefiro um exame das nossas 
condições internas, onde vejo campeando a mesma 
brutalidade que se implantou sob o regime  
nazista, na exaltação da autoridade e menosprêzo 
da lei. 
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Sr. Presidente, desgraçadamente, temos que 
traçar um paralelo entre as violências que se vêm 
praticando neste País e aquelas que se praticavam 
sob o comando de um homem que se julgava o 
salvador da sua nação, e que não levou apenas o 
seu povo à ruína, mas infligiu a dor, a miséria, o 
sacrifício e a destruição a todo mundo. E quando se 
deu o incêndio do Reichstag, também não havia 
responsáveis; não se sabia a quem atribuir. 
Coincidentemente, Sr. Presidente, a monstruosidade 
praticada contra o centro de cultura da Capital da 
República, a investida vandálica contra a 
Universidade de Brasília não encontra responsável. 
Aquêles que têm sido apontados como mandantes 
da selvajaria se têm escusado, querendo apresentar-
se perante a opinião pública como homens de 
caráter retilíneo, incapazes de pensar numa ação tão 
condenável. A começar pelo Sr. Ministro da 
 Justiça, que todos nós, presentes àqueles  
dolorosos acontecimentos, ouvimos mencionado 
como sendo o responsável e o ordenador da 
operação. 

A própria polícia se exime; e o eminente Sr. 
Presidente da República, através de nota publicada 
pelo seu Secretário de Imprensa, como que 
 manda dizer à Nação que jamais autorizaria a 
medida bárbara que todo o País deplora e  
condena. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, assim também 
começou a violência nazista. Ninguém era 
responsável: apenas havia uma organização que, 
pretendendo divinizar um povo, tudo justificava. 
Estamos assistindo, neste instante, o mesmo 
espetáculo: não há responsáveis pelas bestialidades 
praticadas contra a Universidade de Brasília. 

Daí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não será 
difícil, dentro de pouco, têrmos completamente 
aniquilados os resquícios de respeito à lei, para que 
se mantenha apenas o culto à autoridade. 

O SR. MÁRIO MARTINS: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Com todo prazer. 
O SR. MÁRIO MARTINS: – V. Ex.ª vem, no 

meu modo de ver, com muita felicidade fazendo um 
confronto entre a atual situação brasileira e a 
situação da Alemanha e da Tcheco-Eslováquia nos 
idos da década de 30, quando o nazismo começou a 
tomar corpo na Alemanha e deu o seu passo mais 
decisivo de expansão militarista externo, com a 
filosofia da anexação dos Sudetos na Tcheco-
Eslováquia. A medida que V. Ex.ª ia desenhando, 
com muita propriedade esta comparação, é claro que 
ressaltava uma idéia que está ganhando corpo na 
consciência do País e na opinião nacional. É que, 
neste andar, o atual Presidente da República, o Mal. 
Costa e Silva, está tomando umas tonalidades do 
Mal. Hindemburg. É o grande ausente, o grande 
abúlico, a grande sombra, mas não é a autoridade 
presente. Da mesma maneira que, na Alemanha, 
surgiram tropas, milícias organizadas à revelia do 
Estado, usando o nome do Estado e já utilizando até 
uniformes para o assalto contra os centros de 
cultura. V. Ex.ª com muita precisão, está 
demonstrando que assim está acontecendo entre 
nós: é a nazificação do Brasil, onde um presidente, 
não se assemelhando com a tradição histórica do 
Marechal Hindemburg que êste havia prestado 
serviços relevantes, consagradores, à sua pátria nos 
campos de batalha, mas em que realmente, há essa 
permissão a que surjam fôrças que venham 
contestar a sua autoridade. É o que está sucedendo 
entre nós. Estamos observando o incentivo, o 
afloramento de fôrças que não sabemos se 
legìtimamente operam ou não, se são espúrias ou a 
serviço de quem elas se encontram, por quem são, 
na verdade, pagas, por quem são impulsionadas e a 
que princípios pretendem atingir; e essas  
fôrças estão tomando as características táticas 
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nazistas dos SS e dos SA, estão justamente agindo 
como se estivesse no Brasil surgindo, aflorando os 
herdeiros de Hitler. Está acontecendo no Brasil 
aquilo que parecia ser o remanescente do nazismo, 
do totalitarismo. Estamos agora como se vivêssemos 
a herança de uma filosofia maldita. Daí se observar 
na Capital da República, na Guanabara, na Bahia, 
em Minas e São Paulo, em todos os Estados, e 
essas bestiais manifestações de violências contra os 
jovens estudantes e professôres, contra aquêles que 
estão dedicados à inteligência, ao pensamento e ao 
civismo. De modo que V. Ex.ª ao relembrar nessa 
data, o que foi o prenúncio da maior tragédia a que 
êste século assistiu, faz muito bem em ressaltar que 
foram as pequenas concessões simultâneas, 
pequenas, hoje, e terríveis amanhã, nos dias 
imediatos, que levaram as mais cultas populações da 
Europa a serem esmagadas, sacrificadas e 
violentadas, dando como saldo, só no que se refere 
a uma raça – ao povo judaico – o morticínio de mais 
de 6 milhões de pessoas inocentes. De modo que o 
que estamos assistindo, aqui, é ao renascimento, à 
ressurreição do nazismo em solo americano, no 
Continente sul-americano, e, ainda, com essa 
similitude – V. Ex.ª destaca bem – de haver na 
Presidência, na Chefia do Govêrno, também, um 
marechal, não tão velho quanto o Marechal 
Hindemburg, mas com tôdas as características, as 
mesmas anomalias, os mesmos gestos, as mesmas 
deficiências que fizeram com que uma grande figura 
histórica acabasse sendo um instrumento passivo do 
grande crime cometido contra a sua Pátria – a 
Alemanha. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – V. Ex.ª penetrou, 
com muita acuidade, no pensamento que eu estava 
procurando exprimir. E a comparação feita por V. Ex.ª 
entre a figura do grande cabo de guerra alemão, o 
Marechal Hindemburg, e o eminente Marechal Costa 
e Silva, ambos como Presidentes das suas Nações, 
 

traduz-se nesse comentário que me parece um 
recado mandado dar pelo eminente Presidente da 
República, através do seu Secretário de Imprensa. 

O Jornal do Brasil de domingo publica uma 
nota, um pequeno suelto, sob o título “O Acidente em 
Brasília”. E, em certo trecho, diz êle, referindo-se ao 
eminente Chefe do Govêrno: 

“Dotado de sentimentos liberais – daqueles 
sentimentos liberais que, segundo Goethe deveriam ser 
considerados acima das chamadas idéias liberais”, tão 
fáceis de ostentar em determinados momentos e para 
certos efeitos –, o Chefe do Govêrno jamais teria 
consentido, muito menos ordenado, o tipo de operação 
que se executou no campus da Universidade, ainda 
que de universidade não se tratasse, mas de simples 
ajuntamento humano.” 

Veja, portanto, eminente Senador Mário 
Martins, que o próprio Presidente da República 
confessa à Nação, através de um artigo de seu 
Secretário de Imprensa, que jamais ordenara, ou 
teria concordado com o ato vandálico praticado 
contra a Universidade de Brasília. 

O SR. MÁRIO MARTINS: – V. Ex.ª está 
citando um artigo do Chefe do Serviço de Imprensa 
do Presidente da República, o jornalista Heráclio 
Sales. Trata-se de um dos mais brilhantes 
profissionais da imprensa, de caráter, na verdade, 
excepcional, como integridade. De modo que, 
quando li êste artigo, eu, que o conheço 
pessoalmente e tive o prazer e a honra de com êle 
trabalhar lado a lado no Jornal do Brasil, a mim, me 
pareceu, no primeiro momento, impossível a 
autenticidade do seu nome no artigo. 
Desgraçadamente, chegamos à conclusão de que 
uma das figuras mais respeitadas, um dos mais 
respeitados profissionais, com a convivência que 
está tendo com certas figuras políticas, dentro do 
Palácio, acabou quase que nos dando a impressão 
de que estamos lendo, não um documento 
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de Heráclio Sales, mas uma comunicação de Joseph 
Goebels. Mais uma vez, V. Ex.ª, com muita 
felicidade, apresenta êsse confronto. Só Goebels 
escreveu assim, para justificar os crimes dos seus 
patrões, dos seus cúmplices. Nunca poderíamos 
admitir que um homem da categoria de Heráclio 
Sales, por uma questão de dever de ofício, talvez, 
com uma distorção de inteligência, viesse a escrever 
artigo desta natureza. Como democrata, respeito o 
que quer que se diga, e a qualquer momento, sôbre 
assunto de ordem pública, mas é com melancolia 
que vejo que não só as tropas de assalto nazistas 
estão ressurgindo em solo brasileiro, como também 
que até figuras de intelectuais do tipo Goebels 
começam agora a ganhar incorporação, justamente 
em quem não poderíamos admitir, dado o seu 
 talento a sua inteligência, a sua cultura, a seu 
caráter. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Classifico a nota do 
ilustre Secretário de Imprensa da Presidência da 
República como nota que traduz possìvelmente 
aquilo que vai na alma do Presidente da República, 
que se afigura a tôda a Nação um prisioneiro de um 
grupo que o impede talvez de realizar a sua própria 
personalidade. 

Mas, Sr. Presidente, para ilustrar estas 
afirmações, permito-me ler ainda um pequeno trecho 
selecionado da nota do jornalista Heráclio Sales: 

“Operações como a de quinta-feira são, 
evidentemente, contrárias não só aos sentimentos 
pessoais do Presidente como ao espírito que êle 
quer imprimir, como Chefe de Estado e  
condutor supremo da política nacional, à vida 
universitária brasileira e a todo o nosso sistema 
educacional.” 

Evidentemente, o Presidente da República é, 
em menores proporções, o Hindemburg, sob o 
domínio, sob o cêrco não de um Hitler conhecido 
mas de vários Hitlers em miniatura que estão 
querendo impor, de qualquer maneira, aquêle es- 
 

tado policialesco que quiseram impor ao Marechal 
Castello Branco e à Nação, no início do seu 
Govêrno. 

Há poucos dias, conversava eu com um 
eminente homem público que, por vários anos, 
ilustrou esta Casa. Teve êle uma comparação muito 
feliz: “Êste Govêrno é um arquipélago. São várias as 
ilhas de mando, de autoridade, de imposição; não há 
concordância, não há unidade. É o caso da operação 
na Universidade de Brasília, revelador de que não há 
comando, não há direção, não há unidade. São 
pequenas brechas, pequenos nódulos nazi-fascistas, 
que vão, pouco a pouco, conduzindo-nos ao 
desespêro, levando a Nação a uma reação 
imprevisível e que a ninguém foi pedida. 

Hitler surgiu encarnando o espírito revanchista 
do seu povo vencido. E imbuído da idéia de que a 
Alemanha teria sido derrotada por uma coligação de 
povos inferiores, sòmente o ressurgimento da raça 
ariana, que a lenda apresenta como superior, 
poderia restabelecer o prestígio do povo alemão, que 
era, segundo êle, aquêle que encarnava as virtudes 
do povo mítico. 

O SR. MÁRIO MARTINS: – Permite um 
aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Com muito prazer. 
O SR. MÁRIO MARTINS: – Êste confronto, a 

bem da justiça, nem todo é semelhante. Vamos 
encontrar uma diferença fundamental; é que Hitler e 
os seus seqüazes defendiam a filosofia de conquistar 
os países alheios, as terras alheias, ocupar os 
territórios alheios, e aqui são as nossas tropas de 
ação que invadem a Universidade e têm uma 
filosofia oposta; querem que o Brasil seja 
conquistado por países alheios. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Mas a  
filosofia de Hitler visava em primeiro 
 lugar, eminente Senador Mário Martins,  
a unificar o povo eleito, o povo escolhido,  
o povo germânico, o povo ariano, para então, 
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conquistar os demais, talvez por inferiores. Seriam 
dominados pela raça, que êle, Hitler, pretendia 
ressuscitar. Internamente, entretanto, se há êste 
ideal de entreguismo, de querer dominar todos os 
pensamentos, tôda a rebeldia, tôda reação, para que 
sejamos ocupados, existe aí, entretanto, um paralelo 
muito forte. Em lugar de uma raça, em lugar de um 
Messias, representando as aspirações, o ideal, 
aquilo que Hitler pretendia fazer voltar a dominar o 
mundo, no Brasil um grupo de homens, um grupo de 
aventureiros e de renegados da opinião pública 
pretendia implantar fórmula, a seu modo, a sua 
fórmula de salvação da própria Nação brasileira. 

Daí o paralelismo entre o que se passou na 
Alemanha e o que se passa atualmente no Brasil. E 
como os grupos que aí estão, cultivam sobretudo a 
idéia da exaltação da autoridade relegando, a 
segundo plano, o respeito à lei. Tôda a Nação 
brasileira, se acha sob permanente ameaça de a 
qualquer instante ver êste grupo desbordar suas 
violências, suas truculências, para impor a sua 
filosofia. 

Portanto, eminente Senador Mário Martins, 
cumpre-nos, quando relembramos a catástrofe 
ocorrida em conseqüência da paranóia instalada 
como forma de Govêrno, enquanto tivermos uma 
parcela de responsabilidade, estar vigilantes, não 
fazer concessões, mas apontar à execração pública 
aquêles que sem um lastro cultural suficiente, sem 
ao menos uma ideologia que justifique sua 
dominação nacional... 

O SR. MÁRIO MARTINS: – Sem até a 
legalidade de um mandato popular. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – ...queiram 
transformar esta Nação num lúgubre campo de 
concentração onde se destruam as vidas, não só de 
nossa mocidade estudiosa, mas de tôdas as 
inteligências que, de qualquer maneira, apontem os 
seus erros, as suas falhas e não concordem mas 
discordem dos erros que vêm cometendo, sob a 
denominação de Govêrno. 

É preciso que estejamos alertas, reagindo, não 
aceitando as desculpas de que não concordaria 
qualquer das autoridades incriminadas com as 
monstruosidades apontadas. 

Não cometeria a temeridade de dizer que um 
homem da sensibilidade do eminente Presidente da 
República tivesse ordenado ou ao menos 
concordasse com as monstruosidades que se vêm 
praticando. Mas é preciso que S. Ex.ª assuma, 
realmente, a liderança do Govêrno e não admita que 
vândalos, criminosos bárbaros, continuem 
impunemente praticando atos selvagens, como o 
ocorrido com o jovem estudante Alduízio Moreira, 
que está, segundo os jornais, no mundo tenebroso 
da loucura. 

O Sr. Presidente da República tem que 
romper, desde agora, com sua dubiedade, com sua 
incerteza e assumir, na realidade, o comando do 
Govêrno, demonstrando à opinião pública, que é, 
realmente, o Chefe de uma nação. Deve punir 
aquêles que, valendo-se da autoridade, investem 
contra a população indefesa, espaldeiram jovens, 
esbofeteiam mulheres, desrespeitam môças, 
traumatizam crianças, fazem enlouquecer 
estudantes. 

Vale a pena, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
ler, neste instante, um pequeno trecho de um livro 
intitulado “A arte da liderança”: 

“Quem algum dia prestou ouvidos a um líder 
irresoluto? Não obstante, mais uma vez, sòmente o 
auto-exame honesto pode ensinar alguém a 
distinguir entre resolução e obstinação. E o  
auto-exame requer, como vimos, humildade de 
espírito.” 

Impõe-se que o Sr. Presidente da República 
afaste de si a irresolução e faça punir os criminosos, 
os que não só atentam contra as instituições, mas, 
evidentemente, estão procurando por todos  
os meios e modos criar uma tal onda de  
revolta que o próprio mandato indireto  
do Sr. Presidente da República pareça, 
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perante a opinião pública, totalmente insuportável e, 
assim, tenha êle ameaçada a continuidade do seu 
Govêrno. 

É preciso que êle examine cuidadosamente, 
humildemente, a sua conduta, como Chefe do 
Govêrno e imponha a sua autoridade, para sua 
própria salvaguarda. É preciso que se imponha como 
Chefe de Govêrno, para assim merecer a confiança 
de tôda a Nação e implantar a serenidade, a 
tranqüilidade no seio da família brasileira. (Muito 
bem! Muito bem!) 

Comparecem mais os Senhores Senadores: 
Adalberto Sena – Milton Trindade – Cattete 

Pinheiro – Clodomir Millet – Sebastião Archer – 
Victorino Freire – Petrónio Portela – Duarte Filho – 
Dinarte Mariz – Ruy Carneiro – José Leite – 
Josaphat Marinho – Carlos Lindenberg – Raul 
Giuberti – Paulo Torres – Vasconcelos Tôrres – 
Nogueira da Gama – João Abrahão – Armando 
Storni – Adolpho Franco – Mello Braga – Daniel 
Krieger – Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 
Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1º-Secretário.  

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.097, DE 1968 

 
Requeremos urgência, nos têrmos do art. 326, 

nº 5-C, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do 
Senado número 73/68, que dispõe sôbre a prestação 
de exame psicotécnico para o preenchimento e 
exercício de funções policiais do pessoal do 
Departamento de Polícia Federal, das Polícias Militares 
e das Polícias Civis, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1968. 
– Aurélio Vianna. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch):  
– De acôrdo com o disposto no art.  
326, nº 5-C, do Regimento Interno,  
 

o requerimento lido figurará na Ordem do Dia da 
próxima Sessão ordinária. 

Sôbre a mesa, telegrama que vai ser lido pelo 
Sr. 1º-Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

TELEGRAMA 
 

Sua Ex.ª Senador Gilberto Marinho Presidente 
do Senado Federal 

Congresso Nacional Brasília DF 
338 291623 C LMO 188/29 BRBR CO GBLM 

061 
Largo do Machado Rio GB 140 061 291400 
Ao término minha missão no Brasil tenho a 

honra de apresentar a Vossa Excelência minhas 
despedidas e meus agradecimentos pelas atenções 
recebidas fazendo votos felicidades pessoal de 
Vossa Ex.ª e pela prosperidade de sua grande Pátria 
reitero os protestos de minha mais alta consideração. 
– Shmuel Divon, Embaixador de Israel. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch) – 
Sôbre a mesa, requerimentos de informações que 
serão lidos pelo Sr. 1º-Secretário. 

São lidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.098, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, nos têrmos regimentais, sejam 

solicitadas, do Senhor Prefeito de Brasília, as 
seguintes informações: 

1ª) Se a Prefeitura do Distrito Federal possui 
algum programa ou plano destinado a resolver o 
problema da denominada "Vila do IAPI (Invasão)" e, 
caso afirmativo, 

2ª) quais, em linhas gerais, os pontos 
fundamentais dêsse programa, no que tange à 
localização das populações, e qual o período 
estimado para a efetivação da medida. 
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Justificação 
 

A situação dos habitantes da denominada 
"Vila do IAPI (Invasão)", segundo fomos informados, 
é calamitosa. Situada a cêrca de sete quilômetros do 
Plano Pilôto, com uma população de, 
aproximadamente, cinqüenta mil habitantes, à "Vila" 
faltam as mínimas condições de habitabilidade 
exigidas pelo mundo moderno: água, luz, esgôto, 
assistência hospitalar e educacional condignas. 

Temos recebido grande número de 
reclamações e pedidos de auxílio por parte dêsses 
habitantes que, considerando-se desamparados e 
abandonados, têm feito movimentos reivindicatórios 
os mais variados, todos justos e humanos. 

Cabe ao Senado, nos têrmos da Constituição 
do Brasil, legislar sôbre o Distrito Federal. 

É necessário, pois, para que possamos tomar 
qualquer providência legislativa, exercendo a nossa 
competência constitucional exclusiva, estejamos bem 
a par do que se passa no Distrito Federal e dos 
planos existentes para combater e solucionar 
problemas tão cruciais como o da população da "Vila 
do IAPI", merecedora, sem dúvida, de tôda a nossa 
atenção e amparo. 

Essas, as razões que motivaram e justificam o 
presente requerimento de informações. 

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1968. 
– Nogueira da Gama. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.099, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma da preceituação 

regimental vigente, informe o Poder  
Executivo, através do Ministério da Fazenda,  
se existem estudos ou planos visando  
 

a reajustar, a exemplo do aumento concedido aos 
militares da ativa, os proventos dos inativos militares. 

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.100, DE 1968 

 
Sr. Presidente:  
Requeiro, na forma da preceituação regimental 

vigente, informe o Poder Executivo, através do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social – INPS  
–, se existem estudos visando a reclassificação, 
conforme Decreto-Lei nº 299, dos Auxiliares de 
Enfermagem, bem como de Auxiliares de Serviço 
Médico e Atendentes que desempenham aquelas 
funções, no extinto SAMDU. 

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.101, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma da preceituação regimental 

vigente, informe o Poder Executivo, através do 
Ministério dos Transportes – RFF S/A, quais os 
motivos que levaram a Rêde a não pagar a diferença 
de vencimentos a seus funcionários enquadrados 
provisòriamente em 1960 e definitivamente em 1964, 
de acôrdo com os Decretos números 51.466 (11-5-
62), e 55.205 (11-12-64). 

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.102, DE 1968 

 
Sr. Presidente:  
Requeiro, na forma da preceituação  

regimental vigente, informe o Poder  
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Executivo, através do Ministério da Fazenda – IBC, o 
seguinte: 

a) Se foi contratada a ACAR-RJ para os 
serviços técnicos referentes à Erradicação e 
Diversificação de cafeeiros antieconômicos. E, caso 
afirmativo, fornecer uma cópia do contrato. 

b) Igualmente, se o Banco do Estado do Rio 
de Janeiro S.A. contratou com o IBC para executar o 
convênio entre os cafeicultores e o IBC, fornecendo, 
caso afirmativo, cópia do contrato. 

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.103, DE 1968  

 
Sr. Presidente:  
Requeiro, na forma regimental, informe o 

Poder Executivo, através do Ministério dos 
Transportes – DNER – se existem planos ou 
providências para pavimentação da rodovia BR-101, 
no trecho Rio Bonito–Fazenda dos Quarentas, no 
Estado do Rio, cujas obras estão paralisadas há 10 
anos. 

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.104, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, conforme o disposto no Regimento, 

informe o Poder Executivo, através do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social – INPS – e do 
Departamento Administrativo do Pessoal Civil 
(DAPC), se existem estudo visando a melhorar o 
nível dos telefonistas do extinto SAMDU. 

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

 

REQUERIMENTO 
Nº 1.105, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na conformidade dos dispositivos 

regimentais em vigor, informe o Poder Executivo, 
através do Ministério do Trabalho e Previdência Social 
– INPS – se existem estudos ou planos visando a 
conceder aposentadoria integral aos portadores do 
mal-de-Hansen, bem como de outras doenças 
contagiosas que incapacitem definitivamente. 

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.106, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma da preceituação vigente, 

informe o Poder Executivo, através do Ministério da 
Aeronáutica – Diretoria de Aeronáutica Civil – se 
existem planos visando a permitir a formação de um 
número maior de pilotos civis, inclusive através do 
CPOR da Aeronáutica. 

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.107, DE 1968 

 
Sr. Presidente:  
Requeiro, na forma da preceituação regimental 

vigente, informe o Poder Executivo, através do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social – 
Departamento Nacional de Mão-de-Obra – sôbre a 
pretendida instalação da Hnatington Domestic 
Agency, que está recrutando môças brasileiras para 
trabalharem como domésticas nos Estados Unidos. 

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch):  
– Os requerimentos lidos serão  
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publicados e, em seguida, despachados pela 
Presidência. 

Sôbre a mesa requerimento de licença, de 
autoria do Sr. Senador Teotônio Vilela, que vai ser 
lido pelo Sr.1º-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.108, DE 1968 

 
Nos têrmos do art. 42 do Regimento Interno, 

requeiro 120 dias de licença para tratamento da 
saúde, a partir do dia 31 do corrente mês. 

Sala das Sessões, em 30 de agôsto de 1968. 
–Teotônio Vilela. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 
Em conseqüência da licença concedida, será 
convocado o suplente, na forma do art. 45, II, do 
Regimento Interno. 

O Sr. 1º-Secretário irá proceder à leitura  
de requerimento de dispensa de publicação  
para imediata discussão e votação de redação  
final. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.109, DE 1968 

 
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315 do 

Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, 
para imediata discussão e votação, da redação  
final das emendas do Senado ao Projeto de Lei  
da Câmara nº 11, de 1968 (nº 3.314-E/57, na  
Casa de origem), que regulamenta a profissão  
de empregados de edifícios, e dá outras 
providências. 

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1968. 
– Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –
Em virtude da aprovação do requerimento,  
passa-se à imediata discussão e votação da redação 
final. 

Em discussão a redação final. 
 

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

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação 

final, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
O projeto vai à Câmara dos Deputados. 
É a seguinte a redação final aprovada: 

 
PARECER 

Nº 711, DE 1968 
 

da Comissão de Redação, apresentando a 
redação final das emendas do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 1968 (nº 3.314-E, de 1957, 
na Casa de origem). 

 
Relator: Sr. Lobão da Silveira 
A Comissão apresenta a redação final das 

emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
11, de 1968 (número 3.314-E/57, na Casa de 
origem), que regulamenta a profissão de 
empregados de edifícios, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1968. 
– Duarte Filho, Presidente – Lobão da Silveira, 
Relator – Clodomir Millet – Edmundo Levi. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 711, DE 1968 
 

Redação final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 1968 (nº 3.314-E, 
de 1957, na Casa de origem). 

 
EMENDA Nº 1 

 
(Corresponde à Emenda nº 1 – CCJ) 

 
Ao "caput" do art. 7º 
Acrescente-se, in fine: 
"..., assegurados os direitos dos atuais 

empregados." 
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EMENDA Nº 2 
 

(Corresponde à Emenda nº 2 – CCJ) 
 

Ao art. 7º 
Dê-se ao § 1º do art. 7º a seguinte redação: 
"§ 1º – A inexistência de sindicato organizado 

ou de escola, na respectiva localidade, isenta o 
empregado do certificado de habilitação." 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – O 
Sr. 1º-Secretário procederá à leitura de requerimento 
de informações. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.110, de 1968 

 
Sr. Presidente. 
Na forma do Regimento Interno, requeiro 

informe o Poder Executivo, através do Ministério da 
Fazenda, o seguinte: 

1) O Decreto-Lei nº 200 – que implantou a 
reforma administrativa, visando a descentralizar os 
serviços, desburocratizando a administração, vinha 
atendendo muito bem a sistemática. O Diretor-Geral 
avocou para si tôdas as atribuições dos diretores de 
Departamentos, inclusive impedindo que Portarias e 
Ordens de Serviços sejam expedidas sem primeiro 
passar por sua assessoria. Até mesmo as 
publicações à imprensa passam pelo crivo do DG. 
Qual a finalidade disso tudo? Quem fica beneficiado? 

2) Sabe a Chefia do Gabinete do Sr. 
Ministro, que o Decreto-Lei nº 352, que concede 
apenas benefícios e vantagens, por um dos artigos 
anistiou emprêsas, como a DKW-Vemag, que tinha 
um processo no IR com NCr$ 5.000.000 (cinco 
milhões de cruzeiros novos) para pagar? E  
 

que existem outras firmas, nas mesmas condições, 
anistiadas? Quem ou quais os interessados 
diretamente nessas anistias? Será que a Fazenda 
Federal levou vantagens nisso? A fiscalização 
trabalha, trabalha e trabalha, para atender suas 
obrigações, moralizando os tributos, para depois 
cancelar-se processos nesse montante? 

3) Sabe a Chefia do Gabinete, em São Paulo, 
que a firma CASAS PIRANI S/A, há mais de ano 
requereu parcelamento de aproximadamente NCr$ 
12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros novos ou 
doze bilhões de cruzeiros antigos), que o DR de 
São Paulo não atendeu, e que o processo foi 
requisitado para a DG e até hoje não se sabe a 
solução? Quando o processo foi para a DG êsse 
não tinha competência para parcelar; com o 
Decreto-Lei nº 352, passou a ter a competência, por 
quê? 

4) O D.O. de 30/7 publica uma portaria do 
Diretor das Rendas Aduaneiras, de remanejamento 
dos agentes fiscais. E de preferência os mais 
antigos. Por que, sabendo-se que êsses agentes 
fiscais são os que têm mais vivência dos assuntos 
fincais e que devem por conseqüência, servir nos 
centros maiores? Qual a razão disso? Essa situação 
acarreta gastos enormes com transferências, 
mudanças etc. quando o desejo do Ministério é 
reduzir gastos ao máximo. 

5) Não teria o remanejamento dos fiscais 
federais pretendido pelo DG o caráter de  
vindita contra os que impediram a entrada de um 
carro trazido por aquela autoridade, da Alemanha, 
sem a devida licença de importação e sem o  
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pagamento dos direitos, fato êsse denunciado por 
jornal carioca? 

6) Quem é o Chefe do Serviço de 
Comunicações do Ministério e se o mesmo pertence 
aos quadros fazendários? 

7) A falta de entrosamento de fisco e 
contribuinte não será pelo fato da DG estar nas mãos 
de quem desconhece totalmente os problemas 
fiscais? Sr. Ministro, o Senhor como Economista, 
admite que uma pessoa que apenas estudou letras e 
filosofia pode ser Diretor-Geral da Fazenda 
Nacional? E com delegação de podêres para tudo, 
sendo um super-Ministro? 

8) Será que o excesso de modificações 
atrabiliárias através de Portarias, Ordens de Serviço, 
feitas precipitadamente, e sem conhecimento da 
matéria, alterando a própria estrutura do Ministério, 
não são decorrentes do desenvolvimento ou 
divergências entre os seus mais importantes 
auxiliares? E que isto confunde a todo instante os 
contribuintes e os auditores especializados cada vez 
mais? 

9) Um jornal carioca noticiou que o DG trouxe 
ilegalmente um automóvel da Alemanha. E a taxa 
cambial? A imprensa não teve nenhuma 
comunicação, nenhum pronunciamento daquela 
autoridade a respeito, desmentindo ou confirmando? 
O silêncio daquela autoridade não coloca o Sr. 
Ministro em choque com a opinião pública? Por que 
não se requisita a sua declaração de bens para 
averiguar que o Sr. Amilcar de Oliveira Lima não 
tinha posses para tal? 

Sala das Sessões, em 3 de outubro de 1968. – 
Vasconcelos Tôrres. 

 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – O 
requerimento será publicado e, em seguida, 
despachado pela Presidência. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Item 1 
 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara nº 109, de 1968 (nº 1.394-A/68, na Casa de 
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, 
que modifica dispositivos da Lei nº 4.908, de 17 de 
dezembro de 1965, e transfere ações da União para 
a ELETROBRÁS (incluído em Ordem do Dia nos 
têrmos do art. 171, III, do Regimento, Interno), tendo: 

 
PARECERES, sob nºs 656 e 657, de 1968, das 

Comissões: 
– de Projetos do Executivo, favorável, 

apresentando a Emenda nº 1-CPE; 
– de Finanças, favorável, apresentando a 

Emenda nº 1-CF; dependendo de pareceres das 
Comissões: 

– de Constituição e Justiça, sôbre o projeto e 
as emendas; 

– de Projetos do Executivo, sôbre as 
emendas; e 

– de Finanças, sôbre as emendas. 
Sôbre a mesa o parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça sôbre o projeto e as emendas, 
que vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 712, DE 1968 

 
da Comissão de Constituição e Justiça sôbre o 

Projeto de Lei número 109, de 1968 (nº 1.394-A, de 
1968, na Câmara), que modifica dispositivo da Lei nº 
4.908, de 17 de dezembro de 1965, e transfere 
ações da União para a Eletrobrás. 

 
Relator: Sr. Bezerra Neto 
1. Ao presente Projeto de Lei de  

iniciativa do Senhor Presidente da Repú-  
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blica, aprovado, sem emendas, na Câmara dos 
Deputados, foram apresentadas no Senado três 
alterações, ou seja, emendas, respectivamente, na 
Comissão de Projetos do Executivo, de autoria do 
relator, o eminente Senador Carlos Lindenberg; na 
Comissão de Finanças, da autoria do relator, o 
eminente Senador José Ermírio de Moraes, e no 
Plenário, de iniciativa do eminente Senador Antônio 
Carlos. 

2. Tem por escopo o projeto dar nova redação 
ao artigo terceiro da Lei nº 4.908, de 17 de dezembro 
de 1965. Na atual vigência do dispositivo no capital 
da "Sociedade Termoelétrica de Capivari – Sotelca  
–", criada pela Lei número 3.119, de 31 de março de 
1957, ficaram reservados cinqüenta e um por cento 
(51%) para a União. 

No projeto em exame o capital da sociedade 
será constituído na forma prevista no Decreto-Lei nº 
2.627, de 26 de setembro de 1940, observadas as 
prescrições da legislação específica sôbre energia 
elétrica. 

No artigo segundo ficou determinado que as 
ações pertencentes à União, no capital da 
SOTELCA, são transferidas a partir da vigência da 
nova lei, às Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – 
ELETROBRÁS, e pelo artigo terceiro os créditos da 
União na SOTELCA, correspondentes a recursos 
destinados à subscrição do capital, serão igualmente 
transformados em ações de propriedade da 
ELETROBRÁS, nos têrmos da legislação específica 
sôbre energia elétrica. 

3. As emendas oferecidas na Comissão de 
Projetos do Executivo e na Comissão de Finanças 
sem dúvida que obstaram um dos objetivos do 
projeto, talvez o principal disfarçado pelos demais 
artigos, que é, com a proposta da nova redação ao 
artigo terceiro, permitir que a União seja acionista  
da SOTELCA, quando ela estiver dando lucros,  
sem o contrôle acionário mínimo de cinqüen-  
 

ta e um por cento (51%). As alterações alvitradas 
pelos eminentes Senadores Carlos Lindenberg e 
José Ermírio de Moraes determinam que a 
ELETROBRÁS tenha o contrôle acionário e que suas 
ações tenham o direito a voto. Providência de alto 
alcance, de autêntico interêsse público, que orgulha 
a nós representantes da chamada classe política, 
sob cujo exame ousaríamos perguntar: Por que a 
União perder o contrôle de deliberação social 
precisamente quando a emprêsa vai oferecer lucros, 
dividendos? 

4. Quanto à emenda de plenário, da lavra do 
eminente Senador Antônio Carlos, à primeira vista nos 
parecia infringir o disposto no parágrafo primeiro do 
artigo 67, da Constituição. Mas uma leitura atenta à 
legislação constituidora da Sociedade Termoelétrica 
de Capivari (SOTELCA), especialmente as Leis nºs 
3.119, de 1957 e 4.908, de 1965, mostra que o 
consumo do carvão mineral de Santa Catarina e 
primordialmente o do carvão secundário resultante do 
beneficiamento, define-se como um dos objetivos 
centrais. 

A emenda dentro de tal destinação, para  
dar substância infra-estrutural ao problema 
carbonífero, prevê que vinte por cento (20%) dos 
dividendos atribuídos à ELETROBRÁS serão 
creditados pela SOTELCA, por ocasião da 
publicação de seus resultados financeiros, em conta 
especial na constituição de um fundo para a criação 
e manutenção do Instituto Tecnológico do Carvão, 
que objetivará o preparo e o aperfeiçoamento  
técnico de pessoal especializado e a realização  
de pesquisas no setor carboquímico, com vistas  
ao integral aproveitamento da riqueza carbonífera  
e ao desenvolvimento sócio-econômico da  
região. 

Ao artigo proposto é incluído o  
parágrafo único, pelo qual enquanto não  
estiver instalado e em funcionamento  
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o Instituto Tecnológico do Carvão, a SOTELCA 
poderá utilizar os recursos a que se refere êste 
artigo, exclusivamente para as finalidades nêle 
previstas, em convênio com a Fundação Educacional 
de Santa Catarina (FESC) e com outras entidades de 
execução e de técnica idôneas. 

O Decreto-Lei nº 200, de 1967, prevê, rendido 
à evidência das teorias e práticas modernas do 
desenvolvimento, medidas de leis futuras para 
fomento da tecnologia, das pesquisas de caráter 
científico. No âmbito destas previsões é necessário 
que surjam as leis específicas. Há um projeto de 
incentivos neste sentido, de autoria do eminente 
Senador Lino de Mattos, por nós relatado, nesta 
Comissão, à semana passada. Entendemos se 
apresenta em tal plano a emenda ora apreciada. 

No que diz respeito às atribuições da 
Comissão de Constituição e Justiça o parecer é pela 
aprovação das três emendas, dada a sua manifesta 
constitucionalidade, bem como do Projeto. 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 1968. 
– Aloysio de Carvalho, Presidente em exercício – 
Bezerra Neto, Relator – Nogueira da Gama – 
Edmundo Levi – Carlos Lindenberg – Adolpho 
Franco – Clodomir Millet – Argemiro de Figueiredo – 
Arnon de Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – O 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
conclui pela aprovação das três emendas 
apresentadas, bem como do projeto. 

Solicito o parecer da Comissão de Projetos do 
Executivo sôbre as emendas. 

Com a palavra o nobre Senador Carlos 
Lindemberg. 

O SR. CARLOS LINDENBERG (para emitir 
parecer. Não foi revisto pelo orador.): – Sr. 
Presidente, o projeto já teve parecer da Comissão de 
Projetos do Executivo e agora volta com a emenda  
 

de Plenário de autoria do nobre Senador Antônio 
Carlos. 

O parecer da Comissão de Finanças foi dado 
anteriormente ao da Comissão de Projetos do 
Executivo. Nessa Comissão, o eminente relator, 
Senador José Ermírio, apresentou uma emenda para 
que fôssem incluídas as seguintes palavras no art. 
2º, no fim: – "com direito a voto". No parecer que 
demos na Comissão de Projetos do Executivo 
encampamos essa emenda e apresentamos mais 
uma, que é aquela que diz: – "inclua-se, in fine, no 
caput do art. 2º, logo após a sigla ELETROBRÁS, a 
seguinte expressão: 

"mantido por esta, em qualquer hipótese, o 
domínio de cinqüenta e um por cento, no mínimo, do 
total das ações com direito a voto." 

Encampamos, assim, a emenda de autoria do 
Senador José Ermírio, dando a essas duas emendas 
e ao projeto parecer favorável. 

Volta, agora, com a emenda de Plenário do 
nobre Senador Antônio Carlos, que diz: 

(Lendo.) 
Inclua-se o seguinte artigo: 
"Art. – Vinte por cento (20%) de  

seus dividendos atribuídos à União através  
da ELETROBRÁS, serão creditados pela 
SOTELCA, por ocasião da distribuição, de seus 
resultados financeiros, em conta especial para 
constituição de um fundo destinado à criação e 
manutenção do Instituto Tecnológico do Carvão, 
que objetivará o preparo e o aperfeiçoamento 
técnico de pessoal especializado e a realização  
de pesquisas no setor carboquímico, com vistas  
ao integral aproveitamento da riqueza carbonífera 
e ao desenvolvimento sócio-econômico da  
região. 

Parágrafo único – Enquanto  
não estiver instalado e em funcionamen-  
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to o Instituto Tecnológico do Carvão, a SOTELCA 
poderá utilizar os recursos a que se refere êste 
artigo, exclusivamente para as finalidades nêle 
previstas, em convênio com a Fundação Educacional 
do Sul de Santa Catarina (FESSC) e como outras 
entidades educacionais e técnicas de idoneidade." 

Diz o nobre Senador Antônio Carlos, ao 
justificar a emenda: 

(Lendo.) 
"No lento equacionamento que se vem dando 

à problemática do carvão e de seu racional 
aproveitamento, não basta a inversão de recursos 
financeiros em obras materiais de infra-estrutura 
industrial. Sem adequada preparação de material 
humano especializado, não serão possíveis a 
dinamização e o rendimento econômico dessa infra-
estrutura. Daí a importância que assume a questão 
do preparo tecnológico em tôrno da riqueza 
carbonífera e de seu desdobramento, com as 
atividades de pesquisas, de formação de pessoal 
técnico, e de implementação dos recursos humanos, 
indispensáveis ao êxito de uma política de 
desenvolvimento integral e integrado da região." 

Prossegue S. Ex.ª prestando esclarecimentos 
sôbre a necessidade que há principalmente da 
formação de um know-how nacional, habilitando 
pessoal especializado para os empreendimentos 
referentes à exploração do carvão brasileiro. 

Mais adiante declara, ainda, S. Ex.ª: 
(Lendo.) 
"A utilização de parte dos futuros lucros da 

SOTELCA, na preparação dos técnicos e 
especialistas da economia do carvão, nos parece, 
pois, proposição merecedora de imediato 
equacionamento legal. 

 

A providência tem o mérito de criar um mecanismo 
de formação de material humano, sem nenhum 
acréscimo de despesa orçamentária e sem nenhum 
nôvo ônus para o erário." 

Prossegue fazendo novas considerações e 
termina justificando a inclusão, provisòriamente, da 
Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina, 
com as seguintes palavras: 

(Lendo.) 
"O dispositivo complementar, que ora 

acolhemos em seu parágrafo, visa a possibilitar o 
aproveitamento adequado dos recursos do fundo, 
enquanto não instalado e em funcionamento o 
Instituto específico. Para isto, prevê-se a utilização 
da Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina, 
e de outras entidades idôneas da área. 

A Fundação (FESSC), instituída por Lei 
Municipal (nº 443, de 18 de outubro de 1967, do 
Município de Tubarão), e com Estatutos aprovados 
pelo Decreto Municipal nº 106, de 7 de dezembro de 
1967, mantém há quatro anos, como unidade 
universitária pioneira da região, a Faculdade de 
Ciências Econômicas de Tubarão, já com excelentes 
tarefas realizadas, inclusive diversos estudos e 
levantamentos da área carbonífera, referente à 
integração do trabalho, à implantação e 
desenvolvimento do ensino superior, e às 
perspectivas sócio-econômicas do sul catarinense. 

A FESSC, como entidade pública autônoma, 
está assim em condições de conduzir o 
equacionamento e a solução do problema da 
preparação de recursos humanos na região 
carbonífera, enquanto não se estruturar e 
implementar o Instituto Tecnológico do Carvão 
(ITC)." 
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Louvando as palavras de S. Ex.ª e tendo em 
vista a grande utilidade e necessidade dêsse 
Instituto, e tendo em vista ainda que a Comissão de 
Finanças deu parecer favorável, considerando 
constitucional a proposição, em nome da Comissão 
de Projetos do Executivo também dou parecer 
favorável à aprovação do projeto e das emendas. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch):  
– A Comissão de Projetos do Executivo deu  
parecer favorável ao projeto e às emendas 
apresentadas. 

Peço ao Sr. Senador José Ermírio que se 
manifeste, sôbre o projeto e as emendas, em nome 
da Comissão de Finanças. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO (para emitir parecer. 
Não foi revisto pelo orador.): – Sr. Presidente, o 
parecer da Comissão de Finanças também é 
favorável. 

A produção de carvão é relativamente 
pequena e as reservas relativamente grandes. 

Penso que uma técnica bem estudada para 
desenvolver essa produção será uma grande 
economia de combustível para o País. Creio mesmo 
que Santa Catarina, se desenvolver um padrão 
melhor no setor da produção de carvão, terá 
condições de oferecer uma produção animadora a 
tôda a siderurgia do País. 

Acho mesmo que tirando uma parte dos lucros 
para orientar êste Instituto de Tecnologia, que 
significa para aquela região uma criação de riqueza, 
é dever de todos nós aprovarmos a idéia do nobre 
Senador Antônio Carlos que foi considerada 
constitucional pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Por esta razão, Sr. Presidente, somos 
favoráveis às emendas e ao projeto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – A 
Comissão de Finanças concluiu favoràvelmente ao 
projeto e às emendas apresentadas. 

 

A discussão já foi encerrada. 
Em votação o projeto, sem prejuízo das 

emendas. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Em votação as emendas. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.)  
Estão aprovadas as emendas. 
Aprovado o projeto e as emendas, a matéria 

vai à Comissão de Redação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 109, DE 1968 
 

(Nº 1.394-A/68, na Casa de origem) 
 

Modifica dispositivo da Lei número 4.908, de 
17 de dezembro de 1965, e transfere ações da União 
para a ELETROBRÁS. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Fica revogada a obrigação estabelecida 

pelo artigo 3º da Lei número 4.908, de 17 de dezembro 
de 1965, que passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 3º – O capital da Sociedade será 
constituído na forma prevista no Decreto-Lei nº 2.627, 
de 26 de setembro de 1940, observadas as prescrições 
da legislação específica sôbre energia elétrica." 

Art. 2º – As ações pertencentes à União, ao 
capital da SOTELCA, são transferidas, a partir da 
data de vigência desta Lei, às Centrais Elétricas 
Brasileiras S/A – ELETROBRÁS. 

Parágrafo único – A União utilizará o valor das 
ações transferidas em subscrição do capital social da 
ELETROBRÁS. 

Art. 3º – Os créditos da União na  
SOTELCA, correspondentes a recursos  
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destinados à subscrição de capital, serão igualmente 
transformados em ações de propriedade da 
ELETROBRÁS, nos têrmos da legislação específica 
sôbre energia elétrica. 

Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 5º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

São as seguintes as emendas aprovadas: 
 

EMENDA Nº 1 – CPE 
 

Inclua-se, in fine do caput do artigo 2º,  
logo após a sigla ELETROBRÁS, a seguinte 
expressão: 

"...mantido por esta, em qualquer hipótese, o 
domínio de 51% (cinqüenta e um por cento), no 
mínimo, do total das ações com direito a voto." 

 
EMENDA Nº 1-CF 

 
Ao art. 2º, acrescente-se in fine as 

expressões: 
"Com direito a voto."  

 
EMENDA Nº 2 

 
Inclua-se o seguinte artigo: 
"Art. – Vinte por cento (20%) de seus 

dividendos atribuídos à União através da 
ELETROBRÁS, serão creditados pela SOTELCA, 
por ocasião da distribuição de seus resultados 
financeiros, em conta especial para constituição de 
um fundo destinado à criação e manutenção do 
Instituto Tecnológico do Carvão, que objetivará o 
preparo e o aperfeiçoamento técnico de pessoal 
especializado e a realização de pesquisas no setor 
carboquímico, com vistas ao integral aproveitamento 
da riqueza cabonífera e ao desenvolvimento sócio-
econômico da região. 

Parágrafo único – Enquanto não estiver instalado 
e em funcionamento o Instituto Tecnológico do Carvão,  
 

a SOTELCA poderá utilizar os recursos a que se 
refere êste artigo, exclusivamente para as finalidades 
nêle previstas, em convênio com a Fundação 
Educacional do Sul de Santa Catarina (FESSC) e 
com outras entidades educacionais e técnicas de 
idoneidade." 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): 
 
Item 2 
 
Votação, em turno único, do Projeto de 

Resolução nº 53, de 1968, de autoria da Comissão 
Diretora, que aposenta, por invalidez, Etelmino 
Pedrosa, Estoquista, PL-8, do Quadro da Secretaria 
do Senado Federal. 

O projeto teve sua discussão encerrada no dia 
30 de agôsto, sendo sua votação adiada por falta de 
número. 

Na Sessão seguinte, de 2 de setembro, teve 
sua votação adiada, pelo mesmo motivo. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora, para 

redação final. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 53, DE 1968 
 

Aposenta, por invalidez, Etelmino Pedrosa, 
Estoquista, PL-8, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal. 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único – É aposentado, de acôrdo com os 

arts. 100, item I, e 101, item I, letra b, da Constituição 
Federal, combinado com os arts. 340, item III e § 1º, e 
341, item III, e 319, § 4º, da Resolução nº 6, de 1960, 
e Resolução nº 16, de 1963, com vencimentos 
integrais e a gratificação adicional a que faz jus, o  
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Estoquista, PL-8, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, Etelmino Pedrosa. 

 
Item 3 
 
Votação, em turno único, do Requerimento  

nº 883, de 1968, de autoria do Sr. Senador Lino  
de Mattos, solicitando informações sôbre saques 
efetuados na conta corrente que a Legião Brasileira 
de Assistência mantém na Caixa Econômica  
Federal, com cheques cujas assinaturas foram 
falsificadas. 

O requerimento teve sua discussão encerrada 
na Sessão de ontem, sendo adiada a votação por 
falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Serão solicitadas as informações pedidas. 
É o seguinte o requerimento aprovado: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 883, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja 

encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda o 
seguinte pedido de informações: 

1º) Qual o montante dos saques efetuados  
na conta-corrente que a Legião Brasileira de 
Assistência mantém na Caixa Econômica Federal, 
saques com cheques cujas assinaturas foram 
falsificadas? 

2º) Qual a entidade que sofreu prejuízo? A 
L.B.A. ou a Caixa Econômica Federal? 

3º) Que providências foram tomadas para a 
apuração de responsabilidade? 

4º) Quais as autoridades da L.B.A. que tiveram 
as suas assinaturas falsificadas? 

 

5º) Quais as datas em que foram emitidos e 
pagos os cheques, cujas assinaturas estavam 
falsificadas? (Relacionar os cheques um a um com 
número e datas.) 

Sala das Sessões, 17 de julho de 1968. – Lino 
de Mattos. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): 
 
Item 4 
 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 

1.091, de 1968, de autoria do Sr. Senador 
Vasconcelos Tôrres e outros Srs. Senadores, 
solicitando urgência, nos têrmos do art. 326, nº 5-C, 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei nº 10, de 
1968, que dispõe sôbre a contagem do tempo de  
serviço dos funcionários, e dá outras providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto figurará na Ordem do Dia da 4ª 

Sessão ordinária subseqüente, isto é, a 10 do corrente. 
 
Item 5 
 
Votação, em primeiro turno (apreciação 

preliminar da constitucionalidade, de acôrdo com o art. 
265 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado nº 61, de 1968, de autoria do Sr. Senador Lino 
de Mattos, que obriga as emprêsas que menciona a 
manter, no mínimo um empregado, com mais de 45 
anos, em cada grupo de 5 empregados, tendo 
PARECER, sob o nº 698, de 1968, da Comissão: 

 
– de Constituição e Justiça, pela 

inconstitucionalidade. 
Na Sessão do dia 30 de agôsto foi 

encerrada a discussão, a votação foi adiada  
por falta de número. Na Sessão se-  
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guinte, dia 2 de setembro, foi pelo mesmo motivo 
adiada. 

Em votação o projeto, que tem parecer pela 
inconstitucionalidade. 

Os Srs. Senadores que o rejeitam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Está rejeitado e será arquivado. 
É o seguinte o projeto rejeitado: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 61, DE 1968 
 

Obriga as emprêsas que menciona a 
manterem, no mínimo, um empregado brasileiro, com 
mais de 45 anos, em cada grupo de 5 empregados. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – As emprêsas individuais ou coletivas, 

que explorem serviços públicos dados em 
concessão, ou que exerçam atividades industriais ou 
comerciais, são obrigadas a manter, no mínimo, um 
empregado brasileiro, com mais de 45 anos de 
idade, em cada grupo de 5 empregados do seu 
quadro de pessoal. 

§ 1º – Sob a denominação de atividades 
industriais e comerciais compreende-se as definidas 
no art. 352, § 1º, da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

§ 2º – Ficam isentas das obrigações previstas 
neste artigo as emprêsas que fizerem prova, junto a 
órgão competente do Ministério do Trabalho e 
Previdência Social, da inexistência, no mercado de 
trabalho local, de empregado nas condições referidas. 

§ 3º – Equipara-se ao empregado brasileiro, 
para os fins desta Lei, o estrangeiro que, residindo 
no País, há mais de dez anos, tenha cônjuge ou filho 
brasileiro. 

§ 4º – A proporcionalidade estabelecida neste 
artigo é obrigatória não só em relação à totalidade do 
quadro de empregados, como em relação à 
correspondente fôlha de salários. 

Art. 2º – Tôda emprêsa compreendida  
no artigo anterior deve apresentar  
 

prova junto às repartições competentes do Ministério 
do Trabalho e Previdência Social do cumprimento 
desta Lei, na própria relação que, anualmente, é 
obrigada a enviar àquele Ministério, na forma 
estabelecida no art. 360 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Art. 3º – Ao infrator do disposto nesta Lei são 
aplicadas as penalidades previstas no art. 364 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 5º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch):  
– Está finda a matéria constante da Ordem do  
Dia. 

Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.111, DE 1968 

 
Nos têrmos dos arts. 211, letra p, e 315  

do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da 
redação final do Projeto de Resolução nº 53, de 
1968, que aposenta por invalidez Etelmino Pedrosa, 
Estoquista, PL-8, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal. 

Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1968. 
– Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch):  
– Em conseqüência, passa-se à discussão da 
redação final do Projeto de Resolução nº 53, de 
1968. 

Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer 
uso da palavra para a discussão, dou-a como 
encerrada. 

Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. O projeto vai à promulgação. 
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É a seguinte a redação final aprovada: 
 

PARECER 
Nº 713, DE 1968 

 
Redação final do Projeto de Resolução nº 53, 

de 1968 que aposenta por invalidez Etelmino 
Pedrosa, Estoquista, PL-8, do Quadro da Secretaria 
do Senado Federal. 

 
A Comissão Diretora apresenta a redação final 

do Projeto de Resolução nº 53, de 1968, nos 
seguintes têrmos: 

 
RESOLUÇÃO 

Nº     , DE 1968 
 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único – É aposentado, de acôrdo com 

os arts. 100, item I e 101, item I, letra b, da 
Constituição Federal, combinado com os arts. 340, 
item III e § 1º; e 341, item III e 319, § 4º da Resolução 
nº 6, de 1960 e Resolução nº 16, de 1963, com 
vencimentos integrais e a gratificação adicional a que 
faz jus, o Estoquista, PL-8, do Quadro da Secretaria 
do Senado Federal, Etelmino Pedrosa. 

Sala da Comissão Diretora, em 3 de setembro 
de 1968. – Gilberto Marinho – Pedro Ludovico – Rui 
Palmeira – Victorino Freire – Aarão Steinbruch – 
Guido Mondin – Vasconcelos Tôrres. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 
Há oradores inscritos. 

Tem a palavra o nobre Senador Mário Martins. 
O SR. MÁRIO MARTINS: – Desisto da 

palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 

S. Ex.ª desiste da palavra. 
Tem a palavra o nobre Senador Josaphat 

Marinho. (Pausa.) 
S. Ex.ª não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Bezerra Neto. 
O SR. BEZERRA NETO (sem revisão  

do orador.): – Sr. Presidente, pedi a pa-  
 

lavra para fazer uma breve comunicação: Refiro-me 
a pedidos de informações que há poucos dias 
endereçamos nesta Casa e foram prontamente 
atendidos. 

Não vou ler, Sr. Presidente, tôdas informações 
recebidas, mas passo à apreciação resumida delas, 
esperando, todavia, a transcrição integral no Diário 
do Congresso porque se trata de documento que 
atende a repetidos apelos, recolhidos do Estado  
de Mato Grosso, do funcionalismo federal, de 
fronteira. 

Há poucos dias ocupamos a tribuna do 
Senado para dar curso a apelos de funcionários 
federais, localizados na fronteira do Estado de Mato 
Grosso com as Repúblicas da Bolívia e do 
Paraguai, no sentido de lhes ser paga a gratificação 
mensal prevista no artigo 145, item V, da Lei nº 
1.711, de 1952. Acrescentávamos então um 
aspecto contraditório do caso: Os Ministérios da 
Marinha e das Relações Exteriores, êste para os 
funcionários da Comissão Demarcadora de Limites, 
já estavam pagando aquêle adicional. Tendo em 
conta êste fato concreto endereçamos, através do 
Senado, dois requerimentos de informações, um ao 
Ministério da Aeronáutica e outro ao Ministério da 
Fazenda. 

Temos em mão a pronta e atenciosa resposta 
àqueles solicitações. Neste particular queremos 
louvar a presteza dos eminentes Ministros 
Brigadeiros Márcio de Souza e Mello e Antônio 
Delfim Netto. 

No ofício do Ministro da Aeronáutica é 
informado que a gratificação ainda não está sendo 
paga devido ao fato de à Lei nº 1.711, ter-se 
ajuntado em 1966, o Decreto-Lei nº 81, cujo artigo 7º 
§ 1º, prevendo aquêle pagamento diz no § 2º do 
mesmo artigo que é necessário primeiro sejam 
classificadas as áreas. 

O Ministério adianta-nos que à anunciada 
regulamentação da matéria pelo DASP enviara 
sugestões ao dito Departamento. 
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Na contestação recebida do Senhor Ministro da 
Fazenda vem uma exposição do DASP em que vemos 
a via crucis percorrida na luta pela concretização do 
adicional, vendo-se que o DASP tem desautorizado a 
aplicação por falta do regulamento e que êste já foi 
elaborado e remetido a quem de direito. Sôbre portaria 
do eminente Ministro Magalhães Pinto mandando 
pagar aos funcionários da Comissão Demarcadora de 
Limites, a informação do Chefe do Departamento é 
de rara veemência, ao se expressar dêste modo: 
"Quanto à portaria do Ministério das Relações 
Exteriores citada, a exorbitância é óbvia, desde que 
não, há como reconhecer em ato dessa natureza a 
fôrça de regulamentação de vantagem, a ser baixada 
pelo Poder Executivo com caráter genérico." 

Administrativamente não há unidade na alta 
cúpula federal, e não se justificam as delongas por 
que vem passando a aplicação de um dispositivo que 
não se acha revogado, que surgiu em 1952 e foi 
reafirmado em 1966. 

Vamos ler os documentos recebidos e os 
ouvintes e leitores estarão capacitados para 
reconhecer que dentro de um espírito de má 
vontade, através da burocracia e da hesitação, 
complica-se um assunto simples, e não se faz justiça 
a quem espera a aplicação da lei. 

São êstes os documentos a que aludimos: 
dou-os como lidos e espero a sua transcrição. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 

SENADOR BEZERRA NETO EM SEU DISCURSO. 
 
Aviso n. 015/GMAP/070-B  
Em 28 de agôsto de 1968.  
Sr. 1º-Secretário 
Em atenção à solicitação feita através  

do Requerimento de Informações nº 893, de  
1968, de autoria do Sr. Senador Bezerra  
Neto, tenho o prazer de informar a  
 

V. Ex.ª que a gratificação, de que tratam os artigos 
145, item V, da Lei nº 1.711/52 e 7º § 1º, do Decreto-
Lei nº 81/66, não está sendo paga aos funcionários 
civis dêste Ministério que trabalham na região 
fronteiriça. Para que êsse pagamento possa ser 
efetuado é necessário que se classifiquem as áreas 
onde êle é devido, conforme prevê o § 2º do art.7º do 
referido Decreto-Lei. 

Quanto à segunda indagação devo esclarecer 
que, embora não tenha sido ouvido quando da 
elaboração da Exposição de Motivos nº 80, de  
2 de fevereiro do corrente ano, do DASP, êste 
Ministério dirigiu-se àquele Departamento sôbre o 
assunto, em Ofício datado de 13 de novembro de 
1967. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Ex.ª os protestos de minha alta estima e mais distinta 
consideração. Márcio de Souza e Mello – Ministro da 
Aeronáutica. 

Aviso 412.810/68-GMF-Br. nº 412 
Brasília-DF, 26 de agôsto de 1968  
Sr. 1º-Secretário 
Em resposta a seu Ofício nº 1.560, de 31  

de julho último, tenho a honra de transmitir a  
Vossa Excelência cópias das informações prestadas 
pelo Serviço do Pessoal, relativas ao Requerimento 
nº 894, de 1968, do Senhor Senador Bezerra  
Neto. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de elevada estima e 
distinta consideração. 

Antônio Delfim Netto, Ministro da Fazenda. 
Em atenção ao Requerimento de Informação 

nº 1.560, de 31 de julho de 1968, do Senado 
Federal, passo a responder os itens I e II, como o 
histórico do pagamento da gratificação pelo exercício 
em determinadas zonas ou locais, prevista no item V 
do art. 145, da Lei nº 1.711/52, inicialmente 
regulamentada, entre outros, pelos Dec. nº 
46.131/59 e 48.285/60. 
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Com o advento da Lei nº 3.780/60, ficou essa 
regulamentação tàcitamente revogada, já que em 
seu art. 78, essa lei estabeleceu que as condições 
de pagamento da referida gratificação, bem como as 
demais igualmente previstas no art. 145 do Estatuto 
dos Funcionários, seriam fixadas em lei. 

Em conseqüência, o Decr. Nº 50.334, de 14 de 
março de 1961 veio, de modo expresso, revogar os 
regulamentos da matéria então existentes. 
Posteriormente, entretanto, o Decreto nº 89, de 27 
de outubro de 1961, alterado pelo de número 631, de 
28 de fevereiro de 1963, do Conselho de Ministros 
restalebeleceu a partir de sua publicação, o 
pagamento da gratificação, nos têrmos dos atos 
regulamentares anteriores a 1 de julho de 1960. E 
ainda o Decreto nº 687, de 12 de março de 1962, do 
referido Conselho de Ministros, determinou que a 
regulamentação da matéria expedida até então pelo 
Poder Executivo, deveria prevalecer até que se 
desse cumprimento ao art. 78 da Lei nº 3.780/60. 

Em face da legislação citada, continuou êste 
Ministério a efetuar pagamento da vantagem até o 
advento da Lei nº 4.345/64, não obstante o fato de o 
Tribunal de Contas, ocasionalmente, baixar em 
diligência os processos relativos a êsses 
pagamentos, julgando a despesa sem amparo legal, 
em face do disposto no art. 78 da Lei nº 3.780/60. 

A Lei nº 4.345, de 26 de junho de 1964, em 
seu art. 15 e § 2º, dispõe: 

"As condições de pagamento da gratificação 
de que trata o item V do art. 145 da Lei nº 1.711, de 
28 de outubro de 1952, serão regulamentadas, 
obedecendo a mesma conceituação que foi fixada 
para a execução do que dispõe os arts. 30 a 34 e 
seu parágrafo único, da Lei nº 4.328, de 30 de abril 
de 1964." 

Os artigos 30 a 34 mencionados,  
referem-se às gratificações de localidade  
 

especial, atribuídas aos militares, pela permanência 
em localidade de precárias condições de vida e de 
salubridade inóspitas e situadas em regiões 
fronteiriças, litorâneas, oceânicas, ou regiões 
mediterrâneas do Território nacional. Pelo Dec. 
54.446, de 14 de outubro de 1964, foi regulamentada 
a concessão desta gratificação aos militares. Tal não 
ocorreu, entretanto, em relação aos funcionários 
civis. 

Tendo em vista as novas disposições legais, o 
Serviço do Pessoal dêste Ministério submeteu o 
assunto à apreciação do DASP que opinou no 
sentido de que só poderia ser restabelecido o 
pagamento após a regulamentação determinada na 
Lei nº 4.345, de 1964 (Proc. M.F. nº 164.229/64). 
Como êsse parecer colidisse com despacho do Sr. 
Diretor-Geral da Fazenda Nacional, no mesmo 
processo, foi o assunto submetido à Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional, que se manifestou pela 
continuação do pagamento. Aprovado êste Parecer 
pelo Sr. Ministro da Fazenda foi o processo restituído 
ao Serviço do Pessoal, para seu cumprimento. 
Despesa sujeita a registro posterior no Tribunal de 
Contas, dêle só logrou obter registro "sob reserva", 
com responsabilidade do ordenador da despesa, no 
caso, o Diretor dêste Serviço, não obstante a 
apresentação da justificativa de que tal pagamento 
houvera sido realizado em cumprimento ao 
despacho Ministerial. 

Esta situação prolongou-se durante a vigência 
da Lei nº 4.863/65 que, também, em seu art. 14, 
determina a elaboração do nôvo regulamento para a 
matéria no prazo de 90 dias. 

Sucedeu à Lei nº 4.863/65, o Decreto-Lei nº 
81/66, que, no art. 7º e seus parágrafos estabelece: 

"Art. 7º – A gratificação prevista no art. 145, 
item V, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, 
poderá ser concedida ao funcionário, obedecidos  
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os limites da dotação orçamentária própria, pelo 
exercício em determinadas zonas ou locais, 
calculada com base no vencimento do respectivo 
cargo efetivo. 

§ 1º – Para efeito do disposto neste artigo, as 
zonas locais serão classificadas, segundo as 
características de inospitalidade e escassez de meio 
de acesso ou comunicação, em três categorias: 

Categoria A – 20%  
Categoria B – 30%  
Categoria C – 40% 
§ 2º – A classificação das áreas geográficas 

do Território nacional nas categorias a que se refere 
o parágrafo anterior, far-se-á de acôrdo com as 
normas regulamentares baixadas pelo Poder 
Executivo." 

Solicitada nova audiência do DASP, foi 
informado que a regulamentação da matéria estava 
em fase final de estudos, à vista do que o Diretor do 
Serviço do Pessoal determinou que o 
restabelecimento do pagamento aguardasse a nova 
regulamentação. (Proc. Nº 34.192-67.) 

O D.O. de 12-2-67, às fls. 12.468, publicou 
despacho do Sr. Diretor-Geral da Fazenda Nacional 
no. processo nº 228.210/67, no qual a Delegacia 
Fiscal do Tesouro Nacional no Pará solicitara 
orientação superior, em face dos pedidos de 
pagamento de repartições federais sediadas naquele 
Estado. Depois de examinar o assunto, como acima 
foi dito, concluiu dessa forma o Diretor-Geral: 

"Assim sendo, sòmente após a expedição de 
normas regulamentares poderão ser liberados os 
pagamentos devidos." 

Em processo do interêsse do Tribunal 
Regional do Trabalho do Pará, a Procuradoria-Geral 
da. Fazenda Nacional e o DASP manifestaram-se, 
igualmente, no sentido de que a concessão e 
pagamento da referida gratificação, no caso do ser-  
 

vidor civil, deverão ser antecedidos da 
regulamentação ordenada no § 2º do artigo 7º do 
Decreto-Lei nº 81, de 1966. (D.O. de 20-5-68.) 

Esclarece, ainda, o DASP já haver elaborado o 
projeto da regulamentação da matéria, submetida à 
consideração do Senhor Presidente da República, 
acompanhado da Exposição de Motivos nº 80, de 2-
2-68, no qual é observado critério idêntico ao 
adotado para o deferimento da vantagem 
congêneres aos militares. 

O mesmo processo foi submetido à apreciação 
da Consultoria-Geral da República que, no Parecer 
nº 676-H, de 7-5-68, aprovado pelo Sr. Presidente da 
República (D.O. de 22-5-68), declara "nada haver a 
aditar aos pronunciamentos focalizados", concluindo, 
em face do estabelecido no art. 7º do Decreto-Lei nº 
81-66, que "de maneira desenganada determinou a 
regulamentação indispensável, a qual teria e terá de 
ser feita obedecendo a caráter geral"... "para  
que haja harmonia de forma e tratamento", que  
não devem os órgãos interessados a ela se 
antecipar. 

Com referência ao item III, cumpre-me 
informar que o pagamento da citada gratificação ao 
pessoal do Ministério da Marinha – se militar, está 
devidamente regulamentado pelo Decreto nº 54.446, 
de 14-10-64; se, entretanto, houver pagamento 
dessa natureza ao pessoal civil, padece êle de 
irregularidade, por falta de regulamentação. 

Quanto ao pagamento do pessoal do 
Ministério das Relações Exteriores, cabe transcrever 
o item 19 do Parecer do D.A.S.P. publicado no D.O. 
de 20-5-68, anteriormente aludido: 

"Quanto à portaria do Ministério das Relações 
Exteriores citada, a exorbitância é óbvia, desde que 
não há como reconhecer em ato dessa natureza a 
fôrça de regulamentação da vantagem, a ser baixada 
pelo Poder Executivo com caráter genérico." 
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Com os esclarecimentos prestados, submeto o 
assunto à consideração do Sr. Diretor. 

De acôrdo. 
Transmito o presente ao Gabinete do Ministro, 

em Brasília. – S.P.F., 12-8-68. Hélio Cruz de Oliveira, 
Diretor. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 
Com a palavra o nobre Senador Adolpho Franco. 
(Pausa.) 

S. Ex.ª não está presente. 
Com a palavra o Sr. Senador Lino de Mattos. 

(Pausa.) 
S. Ex.ª não está presente. 
Com a palavra o nobre Senador Clodomir 

Millet. 
O SR. CLODOMIR MILLET (sem revisão do 

orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, ausente 
de Brasília, tomei conhecimento, através do rádio e 
pelos jornais, dos graves acontecimentos que se 
desenrolaram nesta cidade e mais especìficamente 
na Universidade de Brasília. Chegado à Capital 
Federal, julguei do meu dever unir o meu protesto, 
trazer a minha palavra – tal como o fizeram 
eminentes colegas desta Casa – de condenação aos 
atos de vandalismo praticados, na última quinta-feira, 
em nossa Universidade. 

Devo expressar a minha integral solidariedade 
aos estudantes, aos professôres, aos funcionários da 
Universidade, ao seu corpo dirigente, notadamente 
ao seu Magnífico Reitor. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permite-
me V. Ex.ª um aparte? 

O SR. CLODOMIR MILLET: – Pois não. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 

fêz bem em mencionar, depois da referência aos 
professôres, aos estudantes e aos funcionários, o 
Magnífico Reitor da Universidade de Brasília. Êsse 
Professor Universitário cumpriu dignamente seu  
 

dever, dentro dessa tristíssima ocorrência, que foi a 
de quinta-feira. Houve realmente alguém que 
soubesse defender a dignidade e autonomia da 
Universidade. 

O SR. CLODOMIR MILLET: – Obrigado a V. 
Ex.ª. Na verdade, o Magnífico Reitor, nas declarações 
que fêz, deixou bem claro que não podia, de forma 
alguma, aceitar aquela ofensa, aquela injúria que se 
praticava contra a Universidade. 

Agredido, Sr. Presidente, em notas oficiais de 
um órgão da Segurança Pública, que o classificou 
como complacente, omisso, e quase que o 
responsabilizou pelos acontecimentos, S. Sa. 
demonstrou que nunca fôra omisso, que sempre 
soubera cumprir o seu dever, e que estava 
cumprindo, ainda agora, o seu dever, quando 
protestava contra aquela ação insólita das fôrças 
policiais que atacaram, invadiram a Universidade e 
massacraram, danificaram os bens daquele Instituto 
de Ensino Superior. 

Sr. Presidente, seria o caso de se perguntar se 
a minha solidariedade não iria também ao Sr. 
Ministro da Educação. Na verdade, devia ser assim, 
mas não ouvi, do Sr. Ministro da Educação, uma 
palavra de condenação a êsse acontecimento. Ao 
contrário, leio, hoje, no Jornal do Brasil, que S. Ex.ª 
estêve na Escola Superior de Guerra fazendo uma 
Conferência. Depois de expor o seu pensamento, as 
suas idéias, foi interpelado pelos alunos daquela 
Escola, ou por um de seus alunos que, diz o jornal: 

"...queria saber do Sr. Ministro da Educação 
como encarava a lamentável agressão realizada na 
Universidade de Brasília, especialmente num 
momento em que a calma parecia ter voltado ao 
ambiente universitário" e quando "as esquerdas 
radicais tinham sido esvaziadas pela brutal invasão 
da Tcheco-Eslováquia pelas tropas do Pacto de 
Varsóvia?" 
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S. Ex.ª, que deveria ter começado a sua 
conferência profligando o ato vandálico que se 
processara na Capital Federal, só se referiu ao 
mesmo depois de interpelado por um dos alunos da 
Escola Superior de Guerra. 

E qual foi a sua resposta? S. Ex.ª disse que se 
tratava de: 

"um ato isolado, do qual o Govêrno só teve 
conhecimento depois de consumado." 

E mais adiante se esclarece que: 
"O Ministro Tarso Dutra respondeu que  

"o Presidente Costa e Silva e a alta cúpula  
do Govêrno só tiveram conhecimento do fato 
posteriormente". 

Diz o jornal mais adiante: 
"...reconhecer que "houve imprudência das 

autoridades policiais de Brasília, executoras da 
ordem de prisão". Mesmo com um mandado legal 
para deter quatro estudantes – ressaltou – jamais 
deveria ter ocorrido a invasão do campus." 

Êsse o seu protesto, o seu pálido protesto, se 
se pode chamar assim, ante êsse crime inominável 
que se cometeu nesta Capital, na Capital Federal, na 
Universidade de Brasília. 

Assim, Sr. Presidente, o Sr. Ministro da 
Educação, que se limita a classificar o ocorrido como 
"uma imprudência das autoridades policiais de 
Brasília", não pode receber, evidentemente, a nossa 
solidariedade, porque êle se julga acima dos 
acontecimentos e fora dêles. 

Causa espécie, porém, Sr. Presidente, que o 
Sr. Ministro da Educação venha dizer que o Govêrno 
só tomou conhecimento do fato posteriormente. O 
que se sabe é que o ato foi praticado pelo Govêrno, 
porque por autoridades do Govêrno. O 
Departamento de Polícia Federal não negou o fato. 
Em notas oficiais divulgadas, chegou até a explicar 
as razões por que fizeram aquela invasão na  
 

Universidade homens da Polícia Federal. Explica que os 
estudantes teriam ateado fogo a uma viatura do DOPS, 
causando prejuízos ao Erário e, assim, êles tiveram de 
agir com aquela brutalidade para, justamente, defender o 
Erário, êles, os policiais. E o que fizeram? Depredaram 
os laboratórios, depredaram as instalações da 
Universidade, depredaram os gabinetes, Sr. Presidente, 
dando ao Erário, dando à Universidade um prejuízo, 
segundo consta, superior a quatrocentos milhões de 
cruzeiros antigos. Se os estudantes, porque atearam 
fogo a uma viatura, a um carro do DOPS, mereceram 
aquela pancadaria da Polícia, o que não deveriam 
merecer os policiais que deram um prejuízo de quase 
quinhentos milhões de cruzeiros antigos à 
Universidade, ao Tesouro da Nação? 

Acontece ainda, que os laboratórios, os 
gabinetes da Universidade são, muitas vêzes, 
doações de instituições internacionais. É um dinheiro 
que vem de fora para ajudar as nossas 
universidades, e, aqui, são os órgãos do Govêrno 
que depredam êsses bens que já eram patrimônio da 
Universidade desta Capital, doações de instituições 
internacionais. Como poderemos ir, agora, a essas 
instituições internacionais pedir nova ajuda, nôvo 
auxílio para dotar a nossa Universidade dos 
elementos necessários para melhorar suas 
condições de ensino, se o que vem de lá é 
depredado dessa forma por autoridades policiais? 

O SR. CARLOS LINDENBERG: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. CLODOMIR MILLET: – Ouço o aparte 
de V. Ex.ª. 

O SR. CARLOS LINDENBERG: – Estou de 
pleno acôrdo com V. Ex.ª, e entendo que, realmente, o 
Sr. Presidente da República e a chamada alta cúpula da 
administração não tivesse conhecimento de que aquêle 
ato iria ser praticado. Seria um contra-senso, um 
absurdo se fôssemos acreditar em coisa dessa natureza. 
  



– 80 – 
 

Porém, entendemos que a alta cúpula e o Sr. 
Presidente da República estão no dever de abrir 
inquérito – já devia haver inquérito aberto e acredito 
que esteja correndo –, para dar uma explicação ao 
povo. Porque, como V. Ex.ª deve estar sentindo, não 
há, neste País, uma pessoa que aprove aquêles atos 
praticados na Universidade. A reprovação é geral, dos 
homens de certo gabarito deste País até aos mais 
modestos. Não encontrei, até, hoje, uma só pessoa 
que pretendesse justificar um ato daquela natureza. 
De modo que a apuração, num inquérito rigoroso, não 
poderá deixar de existir, já devia estar em andamento, 
já devia ter sido realizado, para dar satisfação, não 
só aos estudantes, como ao povo em geral. 

O SR. CLODOMIR MILLET: – Agradecido a V. 
Ex.ª. 

Sr. Presidente, ninguém sabe quem mandou, 
ninguém sabe quem deu a ordem para a invasão da 
Universidade de Brasília. 

Poderíamos saber, convocando os Ministros de 
Estado. Êles viriam aqui e diriam que foi fulano, 
beltrano ou sicrano, quem deu tal ordem, ou o órgão 
tal dêste ou daquele Ministério. O Ministro da Justiça, 
porém, já declarou que não foi êle, e que não sabe de 
nada. O Ministro da Educação disse que só tomou 
conhecimento do fato depois da invasão. Portanto, 
de nada adiantará valermo-nos da faculdade que nos 
dá a Constituição para convocar os dois únicos 
Ministros que poderiam esclarecer o ocorrido. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – É 
exatamente por isso que não creio, absolutamente, 
nem que se abra inquérito. 

O SR. CLODOMIR MILLET: – Eu talvez 
comungue do mesmo pensamento de V. Ex.ª. Mas 
ainda espero, e já agora do próprio Sr. Presidente da 
República, que como acaba de declarar o Sr. 
Senador Carlos Lindenberg, tem a obrigação, o  
 

dever de prestar à Nação os esclarecimentos que ela 
está exigindo e, ao mesmo tempo, de tomar as 
providências que o caso requer para a punição dos 
responsáveis. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite V. 
Ex.ªum aparte? (Assentimento do orador.) Permita-
me, apenas, lembrá-lo de que o Govêrno não pode 
mais ignorar quais os responsáveis pela invasão da 
Universidade de Brasília. No dia exato em que o fato 
ocorreu, o nobre Senador Petrônio Portela leu, da 
tribuna, neste Plenário, um informe, que seria a 
versão oficial das autoridades policiais encaminhada 
ao Sr. Ministro da Justiça. E nesse informe a direção-
geral do Departamento de Polícia Federal refere-se 
ao oficial encarregado da diligência e ainda 
esclarece que lhe transmitiu instruções no sentido de 
prender, em flagrante, qualquer elemento que 
tentasse impedir a execução das ordens 
determinadas. Assim, ainda que o Ministro da Justiça 
declare, em nota e em carta à imprensa, que não 
mandou, o Govêrno, evidentemente, sabe de  
onde partiu a violência e quais os responsáveis por 
ela. 

O SR. CLODOMIR MILLIET: – Exatamente, 
Sr. Senador. E, ainda mais, o Sr. Presidente da 
Câmara Federal teria encaminhado ofício ao Sr. 
Ministro da Justiça pedindo abertura de.inquérito 
para apurar as agressões sofridas por um Deputado, 
no "campus" da universidade, e designou Deputado 
para acompanhar o inquérito. 

Não sei se foi tomada qualquer providência, 
mas o Sr. Ministro da Justiça tem um pedido da 
Câmara dos Deputados no sentido de apurar os 
fatos, que deveria conhecer antes ou logo depois de 
ocorridos, porque, como salientou V. Ex.ª, a nota 
oficial expedida pelo Departamento de Polícia 
Federal, se diz que havia um oficial encarregado de  
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cumprir essa diligência e que êsse oficial teria tido 
entendimentos prévios com a Reitoria. 

Mas, Sr. Presidente, há um estudante entre a 
vida e a morte, outros feridos e, evidentemente, 
alguém tem que pagar por isso. Alguém vai ter que 
indenizar pelos danos sofridos, na Universidade, no 
dia em que se desenrolaram os tristes e lamentáveis 
fatos. 

É a Constituição que diz, no art. 105: 
“As pessoas jurídicas de direito público, 

respondem pelos danos que seus funcionários, 
nessa qualidade, causem a terceiros. 

Parágrafo Único – Caberá ação regressiva 
contra o funcionário responsável, nos casos de culpa 
ou dolo.” 

Por conseguinte, Sr. Presidente, é dever do 
Govêrno, é dever do Sr. Presidente da República, 
sob pena de incorrer em crime de responsabilidade, 
apurar os fatos, porque a Nação terá que pagar, o 
Tesouro terá que pagar e poderá reaver o que pagou 
daqueles responsáveis, para que não sofra maiores 
prejuízos do que os que já sofreu a Universidade de 
Brasília. 

Por conseguinte, Sr. Presidente, é 
indispensável e urgente se apurem as 
responsabilidades e só do Sr. Presidente da 
República, como a mais alta autoridade da Nação, 
nesta altura, quando os Srs. Ministros fogem até de 
discutir o assunto, jogando um sôbre o outro a 
responsabilidade do acontecido, é a atribuição 
indeclinável da apuração dos fatos para que 
 sejam punidos os responsáveis por aquela  
violência. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. CLODOMIR MILLET: – Pois  
não. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª referiu-
se, há pouco, à declaração do Sr. Ministro da 
Educação no sentido de que teve conhecimento dos 
fatos depois de ocorridos. Quando se verificaram os 
primeiros acontecimentos de conflito entre o Govêrno e 
os estudantes, a imprensa noticiou, sem contestação, 
que o ilustre Ministro da Educação havia declarado que 
não se envolvia nas ocorrências, pois, para o Ministério 
da Educação, estudante era o aluno na classe. Pois 
bem, agora, a polícia trucida os estudantes em classe. 
Qual a atitude de repulsa do Ministro da Educação? Até 
agora, a Nação desconhece. Mas, há outra 
circunstância que será terrìvelmente constrangedora 
para o País e para o Govêrno se, até amanhã, a Nação 
não tiver conhecimento de que o Govêrno destituiu dos 
postos de confiança as autoridades arbitrárias: dentro 
de quarenta e oito horas, estará visitando esta Nação o 
Presidente do Chile. Vai ser recebido pelo Congresso e 
homenageado pelo Govêrno. Será, certamente, 
recepcionado perante o Supremo Tribunal Federal. Por 
maiores que sejam as festas, não escapará ao 
Presidente Eduardo Frei a terrível angústia que 
experimenta a Nação pela indecisão do Presidente da 
República. 

O SR. CLODOMIR MILLET: – Muito agradeço 
o aparte de V. Ex.ª. 

Sr. Presidente, há um ponto que desejo 
focalizar: o Departamento Federal de Segurança 
Pública confessa o crime. Não se sabe, e não é o 
caso de se discutir agora, a que ordens superiores 
teriam obedecido aquêles policiais que lá foram, 
senão às do próprio Chefe do Departamento Federal  
de Segurança Pública. O Chefe do Departamento 
Federal de Segurança Pública, êle, sim, pode ter 
recebido instruções de alguém mais alto; mas, os 
policiais que lá foram, receberam instruções do 
Chefe do Departamento Federal de Segurança 
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Pública ou, pelo menos, sob sua responsabilidade, à 
Universidade êles foram. 

Ora, Sr. Presidente, a Constituição e a Lei nos 
deram a prerrogativa de aprovar o nome do Chefe do 
Departamento Federal de Segurança Pública antes de 
ser nomeado pelo Presidente da República. Temos 
conosco esta responsabilidade. O atual Chefe do 
Departamento Federal de Segurança Pública teve o 
seu nome aprovado por esta Casa. É verdade que 
examinamos, àquele tempo, o seu currículo, as suas 
obras, os seus títulos e nem de leve, poderíamos supor 
que S. S.a mais tarde, pudesse ser acusado da prática 
de crime tão ignominioso, tão inominável quanto êsse 
cometido na Universidade de Brasília. 

Mas não temos o direito de demiti-lo. 
Aprovamos a sua nomeação. A demissão é feita pelo 
Presidente da República. 

Apenas, Sr. Presidente, como participamos do 
processo de escolha dos seus chefes de 
Departamento de Polícia Federal, temos também, 
por dever, de dizer ao Chefe do Govêrno, nesta hora, 
que se o nome dêsse cidadão nos fôsse submetido 
agora, não poderia merecer a nossa aprovação. E é 
mais um elemento que terá, na hora de tomar a sua 
decisão. 

Espero, êsses são os meus votos, que S. Ex.ª, 
o Sr. Presidente. da República, atentando bem para 
a gravidade dos fatos ocorridos em Brasília, e 
entendendo, como deve entender, que não foram só 
os seus sentimentos pessoais os atingidos, como 
salienta o Sr. Secretário de Imprensa no artigo que 
publicou, lido pelo Sr. Senador Edmundo Levi, mas 
os sentimentos de tôda a Nação, espero e confio em 
que o eminente Presidente da República tomará, 
sem demora, as providências que tôda  
a Nação recomenda, no sentido de apurar os 
 fatos e punir os responsáveis. Mesmo  
porque a Universidade está fechada, o Magnífico 
Reitor fechou-a por tempo indeterminado e 
 

precisamos saber se as aulas se reabrem ou não, se 
os nossos filhos podem ou não continuar os seus 
estudos. Êsse é um outro fato que deve merecer a 
consideração, já agora, repito, embora forçada do Sr. 
Ministro da Educação. 

No momento em que S. Ex.ª discute, no 
momento em que S. Ex.ª quer apressar a chamada 
reforma de ensino, como pode cogitar de uma 
reforma educacional, se não tem condições nem 
para mandar abrir a Universidade da Capital da 
República, fechada pelo Sr. Reitor, por falta de 
garantias, porque não as pode dar aos professôres, 
aos estudantes, aos funcionários e a êle próprio, Sr. 
Presidente? 

Não quero dirigir nenhuma crítica ao 
Presidente da República, porque continuo a pensar 
que S. Ex.ª seria incapaz de deixar de tomar 
providências, sabendo do que ia ocorrer, como 
salientou o Senhor Carlos Lindenberg; S. Ex.ª seria 
incapaz de ser conivente com um crime dessa 
ordem. Mas é preciso mostrar que está à altura do 
cargo, que não haverá pressão que possa desviá-lo 
do rumo certo, o rumo que lhe indica a consciência 
da Nação: apuração dos fatos e punição dos 
responsáveis, para garantir ao Reitor e aos 
estudantes que as portas da Universidade podem ser 
abertas, que o pais poderão ficar tranqüilos, porque 
seus filhos poderão continuar seus estudos dentro de 
um clima de ordem e de paz. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Permite 
V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador.) É certo 
que êsses acontecimentos entre o Govêrno e os 
estudantes vêm impressionando o País. Dei um 
longo crédito de confiança ao Govêrno, achando que 
êle defendia a ordem pública quando reprimia as 
agitações estudantis nas ruas. Os acontecimentos de 
Brasília, entretanto, culminaram sôbre êsses fatos 
anteriores e me dão a impressão de que o Govêrno – 
vamos dizer, para estar de acôrdo com V. Ex.ª 
  



– 83 – 
 
–, de que o Sr. Ministro da Educação e o Sr. Ministro 
da Justiça não querem nenhum entendimento com 
os estudantes. De modo que, assim como nós 
vamos, caminhamos para o desconhecido e êsse 
desconhecido poderá ser uma ditadura nas mãos do 
primeiro aventureiro que aparecer, ou uma revolução 
social com a conseqüência perniciosa do primeiro 
aventureiro no poder. 

O SR. CLODOMIR MILLET: – Permitam os 
fados que tal não aconteça. Mas V. Ex.ª tem razão. 
Se essas pressões são tais que até o Presidente da 
República fica parado face a elas, é de se esperar 
que alguma coisa de muito mais grave possa 
acontecer nesta Nação. 

Deus permita que possamos atravessar esta 
crise como temos atravessado as outras, sem que a 
Nação caia no caos, na desordem ou na ditadura, 
como focaliza o eminente Senador Aloysio de 
Carvalho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. CLODOMIR MILLET: – Ouço o aparte 
do nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – O apêlo ou 
justo reclamo de V. Ex.ª é tanto mais oportuno 
quanto o Presidente da República precisa fazer com 
que não cresça, na opinião pública, a idéia que já 
circula em determinados meios de que há dificuldade 
para aplicação das penas adequadas porque as 
providências iniciais teriam sido adotadas por um 
colegiado. Mas o Govêrno que a Constituição prevê 
não é colegiado e por isto mesmo bastante fácil é ao 
Presidente da República individualizar os 
responsáveis pelos atos criminosos. 

O SR. CLODOMIR MILLET: – Senador, que o 
tivessem sido por um colegiado; mas não se  
pode fugir à evidência de que, se há êsse colegiado, 
o seu presidente será o próprio Presidente da 
República. Porque não vou admitir que haja 
 

dois governos. Há um govêrno, presidido pelo 
Senhor Presidente da República. Pode haver fôrças 
trabalhando ao lado do Govêrno em determinado 
sentido ou contra determinada orientação, mas a 
palavra do Presidente, a vontade do Presidente há 
de prevalecer, sob pena de que nós, em breve, 
estejamos assistindo aquilo que foi focalizado pelo 
nobre Senador Aloysio de Carvalho. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. CLOOOMIR MILLET: – Ouço o aparte 
do nobre Senador Lino de Mattos. 

O SR. LINO DE MATTOS: – O eminente 
Senador Aloysio de Carvalho tocou num ponto que 
me parece quase nevrálgico do problema quando 
afirmou que as autoridades, tendo à frente o Ministro 
da Justiça e os órgãos subordinados, não querem 
entendimentos com os estudantes. Então me parece 
que, além do inquérito rigoroso, além das 
exonerações, das demissões que a opinião pública 
espera, o Govêrno precisa modificar a maneira de 
tratamento dispensado aos estudantes. Fiz, há dias, 
na semana passada – e consta dos Anais desta 
Casa – um relato de conversa pública que tive, na 
Guanabara, por ocasião da última repressão policial 
aos estudantes. Indaguei à autoridade responsável 
por aquela repressão como se caracterizava o ilícito 
penal para a prisão dos estudantes. Respondeu-me 
o policial – e consta dos Anais desta Casa sua 
resposta sêca senão cínica: “Basta ser estudante”. 
Prossegui perguntando como êle identificava o 
estudante. Respondeu-me. “Pedindo a identidade. 
Se a identidade provar que é estudante, é detido; se 
não fôr estudante, não será detido”. Fiz-lhe mais esta 
pergunta: E se a identidade provar que se trata de 
um estudante, por exemplo, de 12 ou 13 anos? Era o 
caso de duas estudantes que evitei fôssem  
detidas naquele instante. O policial, Chefe  
do Serviço de Repressão – não era um 
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policial qualquer, era o Chefe do Serviço de 
Repressão – respondeu-me: “Senador, as ordens 
que temos e que executamos é que, se se tratar de 
estudante tenha êle mais ou menos de 12 anos, será 
detido”. Ora, um Govêrno que trata estudantes dessa 
maneira, que entende que o fato de ser estudante é 
motivação para que seja detido, um Govêrno que 
concorda com o policial que prende meninos de 12 
anos e meninas de 13 anos e os trancafia nos 
carros-presídios, em promiscuidade com marginais, 
evidentemente está destoando da mocidade de 
nossa terra. Então, nobre Senador Clodomir Millet, é 
preciso que o Govêrno, além das demissões que a 
opinião pública espera, além de inquéritos rigorosos, 
procure êle sintonizar-se com as gerações novas, 
com os estudantes, para que não haja mais policiais 
neste País que venham dizer a um Senador da 
República: “Não precisa ser mais nada, 
 basta ser estudante para ser prêso, para ser  
detido.” 

O SR. CLODOMIR MILLET: – Aceite o apêlo 
que V. Ex.ª formula, no sentido de o Govêrno 
encarar a questão também sob êste aspecto. 

Depois de tomar as providências que a Nação 
está exigindo, o Govêrno, em continuação, adotará 
novas normas de conduta no trato com a mocidade, 
com os estudantes, para que realmente possa ser 
restabelecido o diálogo, possa haver entendimento e 
cessar a violência de uma vez. 

Terminando, Sr. Presidente, quero dizer que vim 
à tribuna para profligar o atentado que tôda a Nação 
lamenta, que compungiu tôda a Nação: o atentado 
contra a Universidade de Brasília, e, no mesmo passo, 
para reiterar o apêlo, já muitas vêzes feito nesta como 
na outra Casa do Congresso Nacional, nas 
Assembléias Legislativas, nos jornais ou nas rádios, no 
sentido de que não fique impune o crime praticado, no 
sentido de que sejam tomadas as providências  
que se fizerem mister, para que a apuração 
 

das responsabilidades se faça e os culpados sejam 
punidos. É um apêlo, Sr. Presidente, que dirijo 
diretamente ao Sr. Presidente da República. Uma 
vez que o Magnífico Reitor nada pode fazer, uma vez 
que o Sr. Ministro da Justiça não quer nada com 
essa estória, uma vez que a omissão do Sr. Ministro 
da Educação é total, só nos resta apelar para a 
autoridade maior, a do próprio Presidente da 
República. 

É isto que faço, Sr. Presidente, neste instante, 
certo de que S. Ex.ª, que foi tocado nos seus 
sentimentos pela agressão vil que se fêz contra a 
Universidade saberá encontrar fôrças para reagir, se 
pressões houver por aí afora, que o queiram impedir de 
tomar tal decisão. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 
Tem a palavra o nobre Senador Vasconcelos Tôrres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (sem 
revisão do orador): – Sr. Presidente parodiando 
Shakespeare, inicio essas considerações, dizendo 
que há alguma coisa de podre na Diretoria-Geral da 
Fazenda. 

Há algo que precisa ser esmiuçado, 
escarafunchado, levantado, para que a Direção da 
Fazenda Nacional, órgão tão essencialmente 
importante na máquina administrativa do País, não 
se constitua num alvo fácil para as críticas e os 
rumôres que ora circulam em todo o País. 

Não sei, Sr. Presidente, o que ocorre nessa 
Direção. Há qualquer coisa ali, depois que o Sr. 
Cotia imperou, que tem andado para trás. O Sr. Cotia 
era apresentado como uma vestal, um intocável, um 
homem que, à época, se trancava no gabinete, não 
recebia Deputados, nem Senadores, nem os Chefes 
de Seção e era apontado como integérrimo,  
como um incorruptível, como o cidadão  
que podia ser apontado aos servidores  
civis da União como o exemplo. Era um  
farol a indicar os caminhos daqueles que de- 
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sejam identificar-se com o serviço público, como êle 
aparentemente o fazia. 

Até que, Sr. Presidente, seduzido por uma 
viagem ao exterior, êle, tão inatacável, êle, que a si 
mesmo se apontava como um defensor do erário 
público, deixou-se vencer e lá se foi, levando consigo 
uma enorme caravana, recebendo em dólares e, 
inclusive, acompanhado da sua secretária. 

Ao tempo, eu exercia o mandato de Deputado 
federal, ainda no “Palácio Tiradentes”, e ocupei a 
tribuna, denunciando o que de grave ocorria. E o 
Ministro da Fazenda de então chamou de volta ao 
País êsse funcionário, fazendo com que parte da 
comitiva tivesse as régias diárias reduzidas às suas 
devidas proporções e o Sr. Cotia ficasse com a 
máscara desafivelada, demonstrando que não era 
aquilo que os funcionários da Fazenda pensavam – 
êle, que se mostrava perseguidor, que era cruel com 
seus colegas e que depois, Sr. Presidente, vendo as 
notas verdes do dólar, ficou com os olhos vidrados e 
deixou que a Fazenda Nacional se transformasse 
naquele antro de favoritismo. 

Depois disso, a Fazenda Nacional teve altos e 
baixos. E ressalvo que bons diretores por ali passaram. 
Seria ocioso citar os seus nomes agora. Mas, no 
momento, o atual ocupante do cargo está na mesma 
escola “cotiana” – duro, aparentemente duro, é de uma 
maciez indiscutível, quando se trata de nomear, fora 
dos quadros fazendários, o Diretor das Comunicações. 
Com uma sensibilidade a tôda prova, êsse funcionário 
age de tal maneira que faz com que circule, nos 
corredores da Fazenda e fora – inclusive aqui em 
Brasília – que alguns interêsses da Fazenda podem ser 
protelados, através de atraso no protocolo. 

Uma série de irregularidades, Sr. Presidente, 
que se misturam com o despreparo que entendo 
possuir êsse funcionário para a relevante função que 
ocupa. 

Sr. Presidente, quero dar os nomes para que a 
minha denúncia não fique no ar. Refiro-me ao Sr. 
Amílcar de Oliveira Lima. Êle terá, também, ouvido a 
descrição notável feita pelo Sr. Cotia. É que, Sr. 
Presidente, sem nenhum desrespeito, na ocasião, eu 
disse, no Palácio Tiradentes, e repito agora, não há 
nenhum agravo, apenas a frase que faria, depois, 
que as minhas denúncias fôssem provadas: foi a 
única cotia com rabo, neste País – a única. 

E agora, seduzido por êsse turismo funcional, 
o Sr. Amílcar de Oliveira Lima embarca para a 
Europa, recebendo dólares, a pretexto de estudar 
assuntos alfandegários. Na progressista Alemanha 
se entusiasma com um dos carros mais modernos 
fabricados na Alemanha Ocidental – camioneta 
Volkswagen. E lá, Sr. Presidente, se esquece de que 
lhe cumpre manter a lei e, impressionado com o 
confôrto dêsse carro, que ainda não está circulando 
no Brasil, que é o luxo transformado em quatro 
rodas, êle, que deveria zelar pela lei do País, êle, 
que sabe que só se pode fazer importação de carro 
com dois anos de atividades no estrangeiro, manda 
embarcar o veículo. Fêz com que a viatura fôsse até  
o pôrto de Lisboa e, segundo me contaram, 
embevecido, viu quando o guindaste do “Alcântara” 
levava a máquina e só ali sossegou. 

E depois, tendo vindo para o Brasil, êle 
pessoalmente determinou as providências para a 
liberação dêsse veículo, violentando as  
posturas mais comezinhas, mais elementares, 
fazendo com que os fiscais do Pôrto ficassem 
estarrecidos. Quem devia cumprir a lei, era o 
primeiro a burlá-la. 

O SR. DESIRÉ GUARANI: – V. Ex.ª permite 
um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Cedo, 
com prazer, o aparte ao nobre colega, Senador 
Desiré Guarani. 
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O SR. DESIRÉ GUARANI: – V. Ex.ª fêz a 
referência de que o atual Diretor-Geral da Fazenda 
viajou à Europa a pretexto de estudar assuntos 
alfandegários. No meu entender, sendo o Diretor o 
administrador de todo o complexo tributário do 
Ministério da Fazenda, um diretor, já que viaja para 
estudar, não está capacitado a exercer o cargo, 
porque êle já deveria ter ido para lá formado, não 
como estudante! 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Mas êle é 
formado em outras coisas... (Risos.) Eu acho que o Sr. 
Amílcar é “sabido” demais e talvez, dentro da sua 
“sabedoria”, julgou que êste assunto não tivesse no 
Congresso a repercussão que tem, justamente no dia 
em que se vai votar matéria relevante para os assuntos 
fazendários neste País: o Projeto número 20/68. E, ao 
que sei, Sr. Presidente, ao que me foi dado apurar, o 
Diretor da Fazenda foi o assessor principal, foi o 
técnico, o “sabido” que, teòricamente, procurando 
resolver um assunto – porque, realmente, a Fazenda 
precisa de reformas – tumultuou de tal maneira a 
matéria, que o honrado Ministro da Fazenda terá sido 
levado a assinar a justificação de uma mensagem 
discutível, que só mesmo os especialistas, só mesmo 
os que conhecem os meandros do Ministério da 
Fazenda podem lobrigar. 

Sr. Presidente, estou enviando a V. Ex.ª um 
documento que, firmado por pessoa responsável, como 
o Sr. Epaminondas Moreira da Silva, foi também 
enviado ao Conselho de Segurança Nacional, às 
Casas Civil e Militar da Presidência da República e aos 
órgãos que informam a opinião pública dêste País. 

Denunciando o fato, não fico apenas neste 
discurso, porque já soube, de uma feita, que o Sr. 
Amílcar de Oliveira Lima não gosta de responder a 
requerimentos de informações de Senadores e 
Deputados. Teria dito, assim soube, que dois, 
 três ou quatro funcionários teriam  
que ser designados para atender às in- 
 

terpelações que lhe são feitas por Senadores e 
Deputados. E, também, tem dois ou três nomes 
marcados no Ministério da Fazenda, o do Senador 
Lino de Mattos e o meu. 

Sr. Presidente, é porém, um direito 
constitucional que nos assiste, e dêle não abrirei 
mão. 

O sentido das minhas palavras, encaminhando 
requerimentos de informações, é alertar o honrado 
Presidente da República e o Sr. Ministro da Fazenda, 
porque me dói o coração, Senhores Senadores, ver 
que algumas viaturas que não são fabricadas neste 
País e vêm atender a determinado tipo de enfêrmo, 
encontram tôda a série de embaraços, mas êsse 
carro, em tempo recorde, em menos de vinte e 
quatro horas, é desembaraçado, e não pode deixar 
de ser designado como escândalo, porque, 
realmente, é um escândalo. 

E quem pratica um escândalo, Sr. Presidente, 
não pode chefiar a Fazenda Nacional, não pode ser 
Diretor da Fazenda Nacional. 

Hoje, vamos votar o Projeto nº 20, de 1968, 
que dispõe sôbre a matéria, e aproveito a 
oportunidade para dizer quem é o Sr. Amílcar de 
Oliveira Lima, apelando para o eminente Chefe do 
Govêrno, no sentido de que S. Ex.ª tome  
enérgicas providências para o afastamento dêsse 
funcionário. 

Como se falou, hoje, várias vêzes, em pedidos 
de abertura de inquérito, posso afirmar a V. Ex.ª que, 
para êste caso, não é necessário nem abertura de 
inquérito. Tenho, em meu poder, o número da fatura, 
o número do despacho alfandegário. Posso adiantar 
que o carro é azul – e, como o Sr. Amílcar de 
Oliveira Lima vê para êle “tudo azul”, a esta altura já 
deve estar mudando a côr para S. S.ª, porque, com a 
responsabilidade de representante do povo, não 
poderia, de maneira nenhuma, tendo essa  
denúncia chegado ao meu conhecimento, deixar de 
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trazê-la ao conhecimento desta Casa do Poder 
Legislativo. 

Mas, como ia dizendo, foi liberado por 
Despacho da Alfândega do Rio, de número 
37.703/68, de 12 de junho de 1968. O carro foi 
guardado na garagem pertencente ao apartamento 
601, prédio nº 20, da Rua Pompeu Loureiro, em 
Copacabana. O número do motor, TD-548433. 

Não fui eu que fiz essa vigilância: no despacho 
consta êsse número. 

E o assunto de tal maneira atingiu as raias do 
incrível, que no Pôrto, do Armazém 1 ao último, todo 
mundo sabia que tinha ocorrido essa anomalia. 

O carro veio para o Brasil a bordo de um navio 
francês, diretamente de Portugal, “Loise Bornkofen”. 
Ainda com a interferência do Diretor de Rendas 
Aduaneiras, Dr. Joaberto Homero de Barros, que foi 
pessoalmente ao Chefe da Carteira de Importação do 
Banco do Brasil, CACEX, interferir para que fôsse 
expedida licença de importação e, em menos de 24 
horas depois do carro embarcado no Exterior. Tanto 
assim é que a licença deu entrada no Banco do Brasil 
às 13 horas de 10 de junho e, às 14 horas do dia 11, já 
se encontrava na Alfândega, devidamente autorizada. 

Há outras declarações, que constam do 
documento, e que vou enviar à Mesa. 

Sr. Presidente, aqui estão as perguntas que o 
Sr. Diretor da Fazenda vai-me responder e de que o 
Sr. Ministro da Fazenda tomará conhecimento: 

(Lendo.) 
1) O Decreto-Lei nº 200 – que implantou a 

reforma administrativa, visando a descentralizar os 
serviços, desburocratizando a administração, vinha 
atendendo muito bem a sistemática. O Diretor-Geral 
avocou para si tôdas as atribuições dos diretores de 
Departamento, inclusive impedindo que portarias e 
ordens de serviços sejam expedidas sem primei- 
 

ro passar por sua assessoria. Até mesmo as 
publicações à imprensa passam pelo crivo do  
DG. Qual a finalidade disso tudo? Quem fica 
beneficiado? 

2) Sabe a Chefia do Gabinete do Sr. Ministro 
que o Decreto-Lei número 352, que concede 
apenas benefícios e vantagens, por um dos artigos 
anistiou emprêsas, como a DKV-Vemag, que tinha 
um processo no IR com NCr$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de cruzeiros novos) para pagar? E que 
existem outras firmas, nas mesmas condições, 
anistiadas? Quem ou quais os interessados 
diretamente nessas anistias? Será que a Fazenda 
Federal levou vantagens nisso? A fiscalização 
trabalha, trabalha e trabalha, para atender  
suas obrigações, moralizando os tributos, 
 para depois cancelar-se processos nesse 
montante? 

3) Sabe a Chefia do Gabinete, em São 
Paulo, que a firma CASAS PIRANI S/A, há mais de 
ano requereu parcelamento de aproximadamente 
NCr$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros 
novos ou doze bilhões de cruzeiros antigos), que o 
DR de São Paulo não atendeu, e que o processo 
foi requisitado para a DG e até hoje não se sabe a 
solução? Quando o processo foi para a DG êsse 
não tinha competência para parcelar, com o 
Decreto-Lei nº 352, passou a ter a competência, 
por que? 

4) O D.O. de 30/7 publica uma portaria do 
Diretor das Rendas Aduaneiras, de remanejamento 
dos agentes fiscais. E de preferência os mais 
antigos. Por que, sabendo-se que êsses agentes 
fiscais são os que têm mais vivência dos assuntos 
fiscais e que devem por conseqüência, servir nos 
centros maiores? Qual a razão disso? Essa 
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situação acarreta gastos enormes com 
transferências, mudanças, etc. quando o desejo do 
Ministério é reduzir gastos ao máximo. 

5) Não teria o remanejamento dos fiscais 
federais pretendido pelo DG o caráter de vindita 
contra os que impediram a entrada de um carro 
trazido por aquela autoridade, da Alemanha, sem a 
devida licença de importação e sem o pagamento 
dos direitos, fato êsse denunciado por jornal carioca? 

6) Por que, Sr. Ministro, o DG colocou na 
chefia do Serviço de Comunicações... 

Aqui, Sr. Presidente, não entro em maiores 
detalhes porque o assunto é bem delicado, mas 
quem conhece o problema da Fazenda entenderá 
bem. 

O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Com 
prazer. 

O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Já estava 
anotando a denúncia que V. Ex.ª... 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – V. Ex.ª 
está aparteando meu requerimento? Não terminei, 
mas... 

O SR. PETRÔNIO PORTELA: – V. Ex.ª 
estava tecendo considerações e, em razão disto, me 
permiti apartear... 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – É um 
prazer. 

O SR. PETRÔNIO PORTELA: – ...para dizer a 
V. Ex.ª que estava anotando convenientemente sua 
denúncia para que o Govêrno a acolha. Mas V. Ex.ª, 
como era de seu dever, está cumprindo, uma vez mais, 
diligentemente, sua obrigação de representante do 
povo, e formulou requerimento ao Sr. Ministro da 
Fazenda. No momento em que êste caso e outros 
sejam esclarecidos, evidentemente, que S. Ex.ª 
tempestivamente, cumprindo com o seu dever  
e dando, também, uma contribuição, prestará à Na- 
 

ção os esclarecimentos que se impõem. As 
declarações de V. Ex.ª são da maior gravidade e 
quero dizer que, assim, está prestando serviço à 
Nação. Eu não tinha o propósito de apartear durante 
a apresentação do requerimento de V. Ex.ª, 
inclusive, porque conheço as normas regimentais. 
Queria, simplesmente, declarar que a Liderança 
desta Casa está atenta ao problema e já agora V. 
Ex.ª, em se dirigindo à autoridade responsável, terá 
dela, com certeza, os esclarecimentos que a Nação, 
a esta altura, reclama. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Felicito-
me por haver concedido êste aparte a V. Ex.ª. Já 
porque V. Ex.ª sabe que requerimento de 
informações não é um prejulgamento, e que, neste 
caso, estou justamente procurando fazer com que 
chegue ao honrado e eminente Chefe do Govêrno 
aquilo que envolve, de certo modo, uma denúncia – 
há número do carro, a côr do carro, protocolo – V. 
Ex.ª sabe que a honradez do Chefe do Govêrno não 
permitirá jamais que subalternos se valham dos seus 
postos de chefia para cometer ilegalidade. E quero 
crer – por isso, estou perguntando – e V. Ex.ª disse 
muito bem, com acêrto, com diplomacia e com 
habilidade, que êsses esclarecimentos virão. 

Eu os aguardo. Tenho certeza de que, 
independentemente da tramitação normal, tal a 
gravidade do assunto e das perguntas sôbre as 
atividades de um funcionário subalterno, antes 
mesmo do processamento regimental desta minha 
interpelação, chegarão esclarecimentos a V. Ex.ª 
Líder do Govêrno ou a mim, para que, como diz V. 
Ex.ª muito bem, não o Senado, mas a Nação 
brasileira, tome conhecimento desta intervenção. 

O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Permite V. 
Ex.ª mais uma intervenção? 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Pois não. 
O SR. PETRÔNIO PORTELA: – V. Ex.ª  

sabe e a Nação tem conhecimento de que V. 
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Ex.ª não é um soldado da ARENA, é um eminente 
líder fluminense da Baía de Guanabara, com assento 
nesta Casa, e V. Ex.ª não viu de minha parte 
qualquer desacato em tecer considerações a 
respeito da matéria, porque entende ser de nosso 
dever de homem da ARENA levar ao conhecimento 
do Sr. Presidente da República, tudo aquilo que seja 
lesivo ao interêsse público e lesivo à Fazenda 
Nacional. E V. Ex.ª assim procedendo está 
simplesmente pautando sua conduta no pôsto 
partidário que muito honra. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – V. Ex.ª é 
impecàvelmente correto. É um líder diplomata, cuja 
moral administrativa – aí posso falar em têrmos de 
Nação – o País conhece, porque quando dirigiu os 
destinos de um Estado o fêz irrepreensìvelmente e 
foi julgado pelo povo de sua terra. Por isso ocupa 
uma cadeira no Senado, que honra e dignifica. V. 
Ex.ª me dá o respaldo necessário nesta minha 
intervenção no dia de hoje, à busca de 
esclarecimento e desejoso de que, comprovado o 
que estou dizendo, os interêsses da Fazenda sejam 
devidamente resguardados. Não sei se o carro já foi 
vendido ou não; mas, de qualquer forma, poderia 
adiantar a V. Ex.ª, não mais nas perguntas, é que 
sequer as taxas devidas foram pagas pelo 
beneficiário da importação. 

O SR. DESIRÉ GUARANI: – V. Ex.ª permite 
um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – 
 Com muito prazer. Aliás, V. Ex.ª é doutor na 
matéria. 

O SR. DESIRÉ GUARANI: – V. Ex.ª, com muita 
propriedade, ressalva a posição do Presidente da 
República. E, num episódio recente, nós temos 
condições de ratificar a ressalva de que o Presidente 
da República, uma vez tomando conhecimento dêsse 
fato, vai mandar apurá-lo. Quando há um mês, a 
Presidência da República foi exercida na Amazônia, e a 
Zona Franca de Manaus está em pleno 
 

funcionamento, houve como que um corre-corre de 
auxiliares que queriam participar da reunião 
ministerial e do Govêrno na Amazônia. Temos 
conhecimento de que o Sr. Presidente da República, 
antes de viajar, deu determinações categóricas de 
que nenhum dos participantes da viagem 
presidencial à Amazônia ultrapassasse em um 
cruzeiro sequer o limite permitido para trazer 
mercadorias de procedência estrangeira adquirida na 
Zona Franca. Tendo o próprio Govêrno tomado a 
responsabilidade do cumprimento das leis, não vai 
permitir que um alto auxiliar do segundo escalão 
abuse do seu cargo “fazendo franquia” que não pode 
fazer, importando, como importou. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – 
Exatamente. Ao Líder Petrônio Portela eu quero 
dizer, em abono das considerações de V. Ex.ª 
quando ressalta, oportunamente, o tom sério, 
impecàvelmente correto de minha presença na 
tribuna, que deve o Presidente Costa e Silva tomar 
conhecimento dessas irregularidades, e ser o 
primeiro a punir. O nobre Senador Desiré Guarani 
citava o caso da Amazônia e eu relembro ao Senado 
as providências que foram tomadas por S. Ex.ª, 
recentemente, quanto ao escândalo do Serviço de 
Proteção aos Índios, demitindo, a bem do serviço 
público, vários funcionários sem prejuízo do 
processo penal a que estão respondendo. Esta é 
uma referência válida e que contesta a minha 
intenção, no dia de hoje, ao abordar o assunto. 

Sr. Presidente, tenho outros itens que 
encaminho a V. Ex.ª. O último dêles, trata de 
emenda de minha autoria nesta Casa, a projeto que 
hoje é lei, determinando que o candidato a Senador, 
a Deputado, a Prefeito ou Vereador, no ato do 
registro da sua inscrição, tem que apresentar 
declaração de bens. Os Ministros também o fazem. 

Eu pergunto, aqui, se o Sr. Amílcar  
Oliveira Lima fêz declaração antes, e eu 
 gostaria de ter o texto das suas declara- 
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ções atuais. Não quero avançar, porque estou 
perguntando, mas gostaria, Sr. Presidente, de fazer 
esta comparação que me parece indispensável para 
uma série de argumentos que desenvolvi no dia de 
hoje a respeito dessa autoridade federal que, no meu 
modo de entender, não está à altura das graves 
responsabilidades que lhe foram cometidas. 

Sr. Presidente, êste era o assunto principal 
que queria tratar no dia de hoje. V. Ex.ª vai me 
permitir comunicar que, no dia de hoje, solicitei: 

a) “Ministério do Trabalho e Previdência Social 
– INPS –, informações sôbre reclassificação de 
Auxiliares de Enfermagem do extinto SAMDU.” 

b) “Ministério dos Transportes – DNER –, 
informações sôbre as obras da rodovia BR-101, no 
trecho Rio Bonito – Fazenda dos Quarenta, no 
Estado do Rio de Janeiro.” 

c) “Ministério do Trabalho e Previdência Social 
– Departamento Nacional de Mão-de-Obra –, 
informações sôbre agência norte-americana de 
emprêgos domésticos.” 

Sr. Presidente tem me chocado 
profundamente que jornais brasileiros venham 
publicando anúncios de agências norte-americanas 
de empregos. Eu sei e tive oportunidade de 
constatar, nos Estados Unidos, que algumas jovens 
são levadas para lá e, desgraçadamente 
desencaminhadas por agentes inescrupulosos, por 
apátridas, que se valem dêsse pretexto, dêsse 
chamariz, para uma política nefasta. Desejaria que o 
nosso eminente colega, Senador Jarbas Passarinho, 
Ministro do Trabalho, pelo meu requerimento, 
tomasse conhecimento do que se está passando e, 
depois, me enviasse esclarecimentos a respeito. 

d) “Ao Ministério da Aeronáutica, 
Departamento de Aeronáutica Ci- 
 

vil, informações sôbre a formação de pilotos civis”; 
e) “Ao Ministério do Trabalho e Previdência 

Social – INPS –, informações sôbre aposentadoria 
integral aos portadores do mal-de-Hansen e outras 
moléstias contagiosas”; 

f) “Ao Ministério dos Transportes – RFF S/A –, 
informações sôbre pagamento de diferença de 
vencimentos a funcionários enquadrados”; 

g) “Ao Ministério da Fazenda – IBC –, 
informações sôbre contratos de erradicação de 
cafeeiros no Estado do Rio de Janeiro”; 

h) “Ao Ministério da Fazenda, informações 
sôbre reajustamentos dos proventos dos inativos 
militares; 

i) “Ao Ministério do Trabalho e Previdência 
Social – INPS –, e ao Departamento Administrativo 
do Pessoal Civil (DAPC) informações sobre 
 melhoria do nível dos telefonistas do extinto 
SAMDU. 

Sr. Presidente, eram êsses os assuntos que 
desejava tratar no dia de hoje e, logo mais, estarei a 
postos, para, caso se faça necessário, no 
encaminhamento da votação do Projeto nº 20, voltar 
ao assunto com maior riqueza de detalhes. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 

Com a palavra o Sr. Senador Lino de Mattos. 
O SR. LINO DE MATTOS (não foi revisto 

pelo orador): – Sr. Presidente, malgrado a 
confirmação que o nobre Senador Vasconcelos 
Tôrres nos traz da informação que já possuíamos, 
que nossos requerimentos de informações 
 estão aborrecendo os Ministérios, porque 
 as respostas dão muito trabalho, eu, à  
semelhança do eminente colega do Estado 
 do Rio de Janeiro, continuo e continua- 
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rei formulando os pedidos de informações, pois não 
posso silenciar sempre que conheço de fatos que 
merecem o conhecimento da Nação. 

Assim, por exemplo, fui informado de que 
alguns órgãos do Poder Público adquiriram 346 mil 
toneladas de embarcações a emprêsas nacionais, 
enquanto a PETROBRÁS e a Companhia Vale  
do Rio Doce contrataram no exterior 436 mil 
toneladas. 

Estou entre aquêles que entendem devemos 
prestigiar os estaleiros nacionais. Então, não me 
conformo com o comportamento da PETROBRÁS e 
da Companhia Vale do Rio Doce, ao fazerem, no 
exterior, encomenda maior que a solicitada aos 
estaleiros do Brasil. Quero saber a respeito. Daí meu 
requerimento ao Ministro dos Transportes, 
formulando perguntas nesse sentido. 

Também fui informado – e aqui peço 
desculpas aos meus nobres colegas da Amazônia – 
de que cêrca de 320 mil toneladas de castanha-do-
pará foram abandonadas por falta de mercado, por 
falta de orientação governamental. Isto 
 representa para os produtores daquele  
fruto, cêrca de um milhão de cruzeiros novos de 
prejuízo. 

Então, com êsse meu requerimento, vou 
entrando na seara da Amazônia. Trata-se, porém, de 
problema de interêsse nacional, e por isto quero 
saber o que há. E para tanto faço requerimento com 
meia dúzia de perguntas para verificar até onde 
procede a informação que chegou ao meu 
conhecimento. Então, o meu requerimento é 
destinado ao Ministro da Agricultura porque  
se trata do problema da castanha da Amazônia, do 
Pará. 

Há outro requerimento dirigido ao Ministro das 
Minas e Energia, com doze perguntas. É que eu me 
interesso, como todos os brasileiros devem estar 
interessados, num progresso cada vez maior, 
 

com introdução de computadores eletrônicos nas 
várias atividades humanas aqui no Brasil. 

Então, quero saber, através das doze 
perguntas, quais as medidas que estão sendo 
tomadas pelo Ministério das Minas e Energia 
tendentes a preparar técnicos nacionais para 
participarem da renovação trazida pelos 
computadores eletrônicos. 

São três requerimentos apenas. Portanto, não 
devem aborrecer muito os Ministros e devem ser 
fáceis as respostas. 

Também, hoje, apresentei, Sr. Presidente, 
projeto de lei, modesto, e que se relaciona com os 
estudantes. Tive oportunidade de observar, no 
exterior, que os bolsistas brasileiros ou estudantes 
brasileiros, ou bolsistas ou turistas encontram 
facilidade e respeito e acatamento quando 
apresentam a caderneta de estudantes. É preciso 
que a recíproca seja verdadeira no Brasil, com 
relação a estudante, sejam turistas, sejam 
estudantes. Então, o meu projeto de lei é o seguinte: 

(Lendo.) 
“Reconhece as carteiras escolares expedidas 

por estabelecimentos estrangeiros de ensino. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – As cadernetas escolares expedidas 

por estabelecimentos estrangeiros de ensino são 
reconhecidas no território nacional a estudantes que 
visitem o Brasil como turistas ou que sejam bolsistas. 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Justificação 

 
O projeto em causa objetiva dar 

reconhecimento às carteiras escolares  
expedidas por estabelecimentos es- 
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trangeiros de ensino, não só aos estudantes 
brasileiros que estudam fora do Brasil e que trazem 
as carteiras de seus colégios e faculdades, como aos 
próprios estudantes de nacionalidade estrangeira 
que se encontram em visita, em férias ou estagiando 
em nosso País. 

As cadernetas escolares expedidas por 
estabelecimentos brasileiros, em tôdas as nações da 
Europa e em vários países da América, dão acesso 
gratuito ao estudante brasileiro aos museus e aos 
centros de cultura, facultando-lhe o ingresso, com 
abatimento, nas casas de diversão e de 
 espetáculos. Não há razão, portanto, para 
 que um cinema ou um teatro brasileiro  
recusem as reduções de praxe aos estudantes, 
muitas vêzes brasileiros, pelo fato de suas cader- 
 

netas escolares não serem de colégios brasileiros. 
Isto representa um retrocesso cultural que não 
repercute favoràvelmente no exterior.” 

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

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 
Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, antes de 
encerrar a Sessão, convoco os Srs. Senadores para 
Sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às 10 
horas, com a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
TRABALHOS DE COMISSÕES 

 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 20 

minutos.) 
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(EXTRAORDINÁRIA) 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO 
 

Às 10 horas, acham-se presentes os Srs. 
Senadores: 

Adalberto Sena – Flávio Brito – Edmundo 
Levi – Desiré Guarani – Milton Trindade – Cattete 
Pinheiro – Lobão da Silveira – Clodomir Millet – 
Sebastião Archer – Victorino Freire – Petrônio 
Portela – Sigefredo Pacheco – Menezes Pimentel 
– Duarte Filho – Dinarte Mariz – Ruy Carneiro – 
Argemiro de Figueiredo – Pessoa de Queiroz – 
José Ermírio – Arnon de Mello – Júlio Leite – José 
Leite – Aloysio de Carvalho – Antônio Balbino – 
Josaphat Marinho – Carlos Lindenberg – Raul 
Giuberti – Paulo Torres – Aarão Steinbruch – 
Vasconcelos Tôrres – Mário Martins – Aurélio 
Vianna – Gilberto Marinho – Nogueira da Gama – 
Carvalho Pinto – Lino de Mattos – João Abrahão – 
Armando Storni – Pedro Ludovico – Fernando 
Corrêa – Bezerra Neto – Ney Braga – Adolpho 
Franco – Mello Braga – Celso Ramos – Antônio 
Carlos – Attílio Fontana – Guido Mondin – Daniel 
Krieger – Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 
lista de presença registra o comparecimento 
 de 50 Srs. Senadores. Há número 
 regimental. Declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a 
Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da 
 Ata da Sessão anterior, que é aprovada sem  
debate. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 
Presidência recebeu resposta ao Requerimento de 
Informações número 716/68, de autoria do Senador 
José Leite, enviada pelo Ministro das Minas e 
Energia (Aviso nº GM-524, de 3-9-68). 

A Presidência recebeu ofício do Sr. Ministro do 
Planejamento e Coordenação Geral, solicitando 
prorrogação do prazo para resposta ao 
Requerimento de Informações nº 826/68, de autoria 
do Senador Lino de Mattos. 

Se não houver objeção, esta Presidência 
considerará prorrogado por 30 dias o prazo para 
resposta ao citado requerimento. (Pausa.) 

Como não houve objeção, está prorrogado o 
prazo. 

Sôbre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1º-Secretário. 

São lidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.112, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Na forma da preceituação regimental vigente, 

requeiro informe o Poder Executivo, através do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social, quais as 
providências tomadas visando a efetuar a revisão e o 
pagamento justo da taxa de insalubridade e 
periculosidade aos trabalhadores metalúrgicos de 
Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 
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REQUERIMENTO 
Nº 1.113, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
De acôrdo com o Regimento Interno, requeiro 

informe o Poder Executivo, através do Ministério das 
Minas e Energia – PETROBRÁS – quais e quando 
serão aprovadas as normas técnicas com o objetivo 
de tornar mais racionais os fornecimentos de 
equipamentos e serviços e as compras em benefício 
e produção de petróleo no Brasil. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1968. – 
Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.114, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Na forma do Regimento Interno, requeiro 

informe o Poder Executivo, através do Ministério do 
Interior, quais as providências tomadas a fim de 
conceder financiamento para obras de construção de 
novas centrais hidráulicas no Estado do Rio de 
Janeiro, do mesmo modo como foi feito no Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1968. – 
Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.115, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Na forma do Regimento Interno, requeiro 

informe o Poder Executivo, através do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social – Instituto Nacional de 
Previdência Social – quais as medidas tomadas 
visando à concessão de auxílio-transporte aos 
segurados e pensionistas inválidos, que estejam em 
processo de reabilitação no INPS, a fim de poderem 
continuar, sem interrupção, o tratamento. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1968. – 
Vasconcelos Tôrres. 

REQUERIMENTO 
Nº 1.116, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja 

encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro dos 
Transportes o seguinte requerimento de 
informações: 

1º) Tendo se desligado da direção da 
ENGENHAVI, ao ser nomeado Presidente da 
Comissão de Marinha Mercante, como se explica a 
assinatura de S. S.ª, na Ata da Assembléia-Geral 
Extraordinária daquela emprêsa, realizada  
no dia 28 de abril de 1968 e publicada  
no Jornal do Comércio, de 22 de maio de  
1968? 

2º) Qual a razão por que não foi determinada 
pela presidência da Comissão de Marinha Mercante 
concorrência para a construção de 24 navios de 
12.000 toneladas, tendo sido feito apenas tomada de 
preços? 

3º) Por que a Comissão de Marinha Mercante 
resolveu contratar para a construção daqueles 
navios 3 estaleiros que ajustaram o preço único de 
10,4 milhões de dólares, quando um estaleiro 
polonês e outro dinamarquês apresentaram 
orçamentos bem inferiores, no valor, 
respectivamente, de 6,4 milhões e 7,4 milhões de 
dólares? 

4º) Por que razão a Comissão de Marinha 
Mercante adotou a fórmula pela qual o valor do 
preço ajustado de 10,4 milhões de dólares 
 foi calculado tomando como preço internacional 
 o valor apresentado na proposta  
dinamarquesa? 

5º) Pagando o comprador sòmente o preço 
internacional, como concordou a Comissão de 
Marinha Mercante que o sobrepreço, isto 
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é, a diferença entre o preço internacional e o custo 
nacional (no caso, contrato dos 24 navios, cêrca de 3 
milhões de dólares, ou 10 bilhões de cruzeiros) seja 
pago pelo contribuinte, vale dizer, pelo próprio Fundo 
da Marinha Mercante? 

6º) Sendo 30% do custo dos navios 
representado por equipamentos e complementos 
importados, consoante dados da própria Comissão 
de Marinha Mercante, por quem foi efetuada essa 
compra no exterior? 

7º) O Presidente da Comissão de Marinha 
Mercante obteve algum empréstimo do Grupo 
Rotschild em Londres, para cobrir as aquisições 
feitas na Inglaterra? 

8º) Em caso afirmativo: 
a) qual o montante dêsse empréstimo? 
b) em quanto é representado percentualmente 

o trabalho dos estaleiros nacionais? 
c) não deveria ser sôbre o valor do trabalho 

dos estaleiros nacionais o cálculo da subvenção à 
mão-de-obra nacional dos estaleiros e nunca receber 
êstes estaleiros subvenção pela mão-de-obra 
realizada no exterior? 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1968. – 
Lino de Mattos. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.117, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja 

encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro da Educação e 
Cultura o seguinte pedido de informações: 

1º) Tendo se expirado o prazo  
de 90 dias fixado por êsse Ministério, 
 

para que a comissão de inquérito apurasse os 
desvios da verba de NCr$ 5.800,00 destinada à 
CAPES, quais os motivos por que, até a presente 
data, não foram divulgados os resultados das 
investigações? 

2º) Quais as providências que tomou êsse 
Ministério diante das denúncias veiculadas pela 
imprensa, segundo as quais, elementos de diversos 
setores do MEC são de parecer que a referida 
comissão, não havendo chegado a qualquer 
conclusão, revelou a sua ineficiência? 

3º) Como encara êsse Ministério a opinião de 
inúmeros técnicos e professôres, segundo a qual 
“sòmente um IPM poderá apurar cabalmente o 
destino dado aos recursos da CAPES?” 

4º) A situação dêste órgão decorre de crise 
financeira por que atravessa? 

5º) Quais as providências que pretende tomar 
êsse Ministério para saldar a vultosa dívida  
daquele órgão às Universidades que executam os 
programas de pós-graduação pelos quais é êle 
responsável? 

6º) Quais são as universidades maiores 
credoras da CAPES? 

7º) Em face das dívidas contraídas por êsse 
órgão, há ameaça de paralisação, no Brasil e no 
exterior, dos programas de pós-graduação em 
andamento? 

8º) Ainda em decorrência das mesmas 
dívidas, qual a situação dos bolsistas que estão 
fazendo estágios de aperfeiçoamento em 
universidades e centros de pós-graduação 
estrangeiros? 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1968. – 
Lino de Mattos. 
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) – Os 
requerimentos lidos serão publicados e, em seguida, 
despachados pela Presidência. 

Sôbre a mesa, projeto de lei, de autoria do Sr. 
Senador Lino de Mattos, que vai ser lido pelo Sr. 1º-
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 96, DE 1968 

 
Fixa os limites das águas territoriais do Brasil. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É de 200 (duzentas) milhas a 

jurisdição brasileira sôbre as águas marítimas que 
banham as costas territoriais do Brasil. 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Justificação 

 
Nos últimos tempos, têm noticiado os órgãos de 

nossa imprensa, com bastante freqüência, 
apresamentos, dentro dos limites atuais do mar 
brasileiro, considerado dos mais ricos do mundo, de 
barcos pesqueiros de diversas nações e até de navios, 
êstes realizando, ilegalmente, pesquisas de minérios. 

O recente aprisionamento, em Salvador, do 
navio norte-americano North Seal, explorando, 
clandestinamente, minério em nossa plataforma 
continental, induziu um grupo de oficiais de nossa 
Marinha a reconhecer a necessidade de estender as 
nossas águas territoriais até duzentas milhas, como 
já o haviam feito a Argentina, o Equador, o Chile, El 
Salvador, o Peru e o Panamá. 

Esta patriótica atitude de nossos oficiais recebeu 
apoio dos industriais de pesca no Paraná, Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina que, conforme denuncia- 
 

ram, estão sendo prejudicados por navios-fábrica da 
Russia. 

Estas mesmas reclamações são feitas pelos 
nossos pescadores da Costa do Amapá, diante das 
atividades pesqueiras realizadas por navios 
americanos e alemães. 

Queixas freqüentes são formuladas por 
pescadores brasileiros contra pesqueiros de outras 
nacionalidades que, usando rêdes com malhas de 
abertura inferior a 5mm, estão lesando os estoques 
provenientes das gerações jovens de nossos  
peixes. 

Basta dizer que, conforme noticiou a imprensa, 
a frota pesqueira soviética que explora nossos mares 
tem capacidade de pesca estimada em 200 mil 
toneladas de peixe por mês, o que representa 
quantidade superior ao total pescado pelos 
profissionais do Rio Grande do Sul, em todo o ano 
de 1967. 

Noticiou-se, também, que o navio-
oceanográfico Almirante Saldanha da Gama, de 
nossa Marinha, após 6 meses de viagem pelas 
costas do Norte e Nordeste do Brasil, verificou, ao 
largo do Amapá, a presença de cêrca  
de 300 pesqueiros norte-americanos e  
mexicanos, pescando grande quantidade de 
camarões. 

A Marinha constatou que as condições 
oceanográficas na região são excepcionais em sais 
nutritivos e alimentação de “plancton”, que é a base 
de vida no mar. 

O presente projeto tem, dêste modo, o objetivo 
de salvaguardar as riquezas do mar brasileiro, 
levando ainda em conta o alto interêsse para a 
Petrobrás de explorar o petróleo em tôda a costa 
brasileira. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1968. – 
Lino de Mattos. 

(Às Comissões de Constituição  
e Justiça, Segurança Nacional e Relações 
Exteriores.) 
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Tem a palavra o primeiro orador inscrito, Sr. Senador 
Mário Martins. (Pausa.) 

Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Senador Aarão 

Steinbruch. (Pausa.) 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Senador Bezerra Neto. 

(Pausa.) 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Senador Lino de Mattos. 
O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente, 

permuto minha vez com o Sr. Senador Vasconcelos 
Tôrres. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Tem a palavra o Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, 
por permuta com o Sr. Senador Lino de Mattos. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES (sem 
revisão do orador): – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, no Município de São Gonçalo, no Estado 
do Rio, há um bairro denominado Vila Lage, onde 
residem centenas de pessoas. 

Tem êste nome em homenagem a Henrique 
Lage, fundador da Companhia de Navegação 
Costeira, saudoso homem público que sempre há de 
ser reverenciado, por seu pioneirismo, por sua 
capacidade de trabalho, por sua ação indormida em 
defesa dos interêsses marítimos da nossa Pátria. 

Primeiro a ter na Ilha do Viana um estaleiro 
capacitado a construir navios de porte e a reparos 
que, ao seu tempo, se tornaram famosos devido à 
eficiência profissional dos operários navais, êsse 
homem tinha participação intensa na vida nacional, e 
eu me recordo, neste instante, do prêmio por êle 
instituído na antiga Escola de Guerra –  
Prêmio Henrique Lage – ao Cadete nº 1. Da sua 
 

pecúnia, êle retirava uma parte e estimulava, assim, os 
jovens oficiais do nosso Exército. 

Henrique Lage, Sr. Presidente Gilberto Marinho, 
cuidou como ninguém, nesta terra, do aspecto social 
do empresariado. Esta Vila Lage, a que estou me 
referindo, foi por êle construída para abrigar os 
trabalhadores da sua emprêsa. 

Mudada a situação da Costeira, tendo sido 
estatizada, ainda assim, enquanto viveu Henrique. 
Lage e seu seguidor nº 1, Pedro Brando, 
acompanhavam tudo carinhosamente. 

Pedro Brando, eu me lembro bem, era êste 
discípulo amado de Henrique Laje, e sofria, vendo, 
como tive oportunidade de ver, Sr. Presidente, um 
fôrno que ainda hoje poderia produzir lingotes de ferro 
e aço para nossa indústria e que ficou – depois que a 
Costeira passou a emprêsa estatal – abandonado, 
enferrujado. 

Pedro Brando quis adquiri-lo, fêz uma proposta, 
mas preferiram – êste País tem aspectos 
maravilhosos, mas tem, também, desoladores como 
êste – manter o fôrno paralisado, sem prestar os 
necessários serviços à coletividade. 

Pois esta Vila Lage, Sr. Presidente, agora, é a 
vítima mais nova da atual direção da Emprêsa de 
Reparos Navais “Costeira” S.A. 

Sabe V. Ex.ª o que pretendem fazer, depois de 
anos a fio os moradores ali pagando aluguel, homens 
que deram sua vida à Costeira, homens que amam a 
localidade? Da noite para o dia, com um aviso cruel, 
recebem a notícia de que os imóveis serão leiloados, 
tendo apenas uma opção – a de que, no valor do 
mesmo lance, o morador possa ter preferência. 

Daqui desta tribuna, endereço um veemente apêlo 
ao eminente Chefe do Govêrno, para que êste leilão 
anunciado seja revogado. São cêrca de 500 mora- 
  



– 98 – 
 
dores ameaçados de ir para a rua, depois de terem 
prestado serviços à localidade. E, Sr. Presidente, 
quero que o honrado chefe do Govêrno saiba que 
parece que trabalham no sentido de incompatibilizá-
lo, porque dizem que a ordem é de cima, quando eu 
tenho a convicção absoluta de que nem sequer o 
Presidente da República terá tomado conhecimento 
desta maldade, desta perversidade que se intenta 
praticar contra antigos trabalhadores da Companhia 
Costeira. 

Tenho, aqui em mãos, várias dessas cartas da 
Emprêsa de Reparos Navais “Costeira” S.A., uma 
delas dirigida ao Sr. José da Rocha Machado, 
ocupante da casa nº 16, Rua II, Vila Lage, Neves, 
São Gonçalo, Estado do Rio. Diz essa missiva: 

 
“EMPRÊSA DE REPAROS NAVAIS 

“COSTEIRA” S.A. 
 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 
Rio de Janeiro, 29 de agôsto de 1968 
Ilmo. Sr. José da Rocha Machado 
Ocupante da casa nº 16, da Rua II 
VILA LAGE 
Neves – São Gonçalo 
Estado do Rio de Janeiro 
Com a presente, venho participar a V. S.ª que 

a Diretoria da Emprêsa de Reparos Navais “Costeira” 
S.A., devidamente autorizada pela União (SIC), 
decidiu alienar, em leilão público, que se realizará na 
Vila Lage, nos dias 8, 9 e 10 do mês de outubro do 
corrente ano, a casa nº 16, que vem sendo ocupada 
por V. S.ª e pela qual é paga a esta Emprêsa a 
mensalidade de NCr$ 1,51 (hum cruzeiro nôvo e 
cinqüenta e um centavos). O lance mínimo fixado 
para a venda do aludido imóvel é de NCr$ 
 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos cruzeiros 
novos), conforme as condições do leilão, que 
poderão ser obtidas com o leiloeiro Affonso Nunes 
 

Velasquez, à Rua da Quitanda nº 49-A, Rio de 
Janeiro, GB. 

Poderá exercitar V. S.ª a preferência a que 
alude o art. 16 da Lei nº 4.494, de 1964, em 
condições iguais ao maior lance oferecido no leilão. 

Saudações. – Jucelyn Esteves Diniz, Chefe da 
Assessoria Jurídica.” 

Sr. Presidente, há a frase “devidamente 
autorizada pela União”. Que União é essa? Que tipo 
de União pode autorizar um leilão dessa natureza? A 
União, aparentemente imaterial em sua estrutura 
jurídica, existe materialmente através dos órgãos 
administrativos. Sei, por exemplo, que o Presidente 
da República não autorizou. Quem representa a 
União? Quem é o Chefe do Govêrno, Comandante-
em-chefe das Fôrças Armadas, o diretor máximo da 
vida administrativa do País? É o Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República. Na definição 
clássica, a União é composta dos três Podêres: 
Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, como êsse 
chefe de Assessoria Jurídica vem falar em nome da 
União? Ao sair daqui, tentarei comunicar-me com o 
Presidente, através dos meios disponíveis – 
pessoalmente, pelo telefone ou pelo telex – para 
justamente mostrar que a União que estão 
espalhando na Vila Lage, em São Gonçalo, é o 
Presidente da República. Como membro do Partido 
que dá suporte político ao Govêrno da República, 
estou convencido de que há grupos interessados em 
incompatibilizar o Presidente da República com 
várias camadas, com vários setores da população. 
Temos vindo a público salientar, a cada passo, que, 
nos subterrâneos, clandestinamente, se  
trava uma batalha no sentido de apresentar-se 
imagem destorcida daquele homem bom,  
humano, correto, decente, conciliador, que é o 
Marechal Arthur da Costa e Silva.  
Mas, não chegando uma voz de protesto, êles 
ficaram atônitos, como se encontraram, e bateram à 
minha porta. Como representante do po- 
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vo, nesta Casa do Congresso, prontamente eu lhes 
assegurei que o assunto era muito subalterno, para 
que o Presidente da República tivesse dado uma 
ordem a respeito. 

Vou mais além. O Ministro dos Transportes, ao 
qual a Costeira está subordinada, também não 
praticaria um ato dessa natureza, e, ainda descendo 
no escalão, poderia apontar o Presidente da 
Comissão de Marinha Mercante, o ilustre Almirante 
Celso Macedo Soares, que, fluminense e 
conhecendo de perto os problemas, não daria tal 
ordem. Nestas condições, como Senador da 
República, solicito que êste leilão seja revogado e, 
se não o fôr, Sr. Presidente – porque eu também não 
quero contrariar os interêsses da Companhia 
Costeira – pelo menos, aos moradores antigos da 
Vila Lage, como vou provar em seguida, seja lícito, 
no momento, obter o financiamento, que é um 
estímulo à aquisição da casa própria, para que 
adquiram as suas moradias através do Banco 
Nacional de Habitação, ou da Caixa Econômica 
Federal, no Estado do Rio de Janeiro. 

Como Membro da Aliança Renovadora 
Nacional, desejo que, ao chegar ao conhecimento de 
S. Ex.ª a grave denúncia que faço, no dia de hoje, 
medidas sejam tomadas e chamado às falas quem 
tão levianamente age, como êsse Chefe da 
Assessoria Jurídica, dizendo-se devidamente 
autorizado pela União, contribuindo para maior 
tensão social nos meios dos trabalhadores. 

Tenho em mãos documento que prova que 
esta Vila nem sequer foi arrolada como patrimônio da 
Emprêsa de Reparos Navais Costeira S.A. 

Tudo indica que são administradores 
apressados e que se julgam donos da emprêsa, 
esquecidos daquilo que, amanhã, o Presidente Frei 
irá, por certo, dizer aqui ao Congresso, – como já 
disse no seu livro – que não é possível desen- 
 

volvimento econômico sem uma paralela ação social. 
A emprêsa privada olha êsses aspectos, e por 

que a emprêsa estatal dêles não cuida, criando o 
alarma, a intranqüilidade, como vem ocorrendo na 
Vila Lage, no meu Estado? 

A ata da sessão pública, que eu passo à Mesa 
para constar do meu discurso, nada diz a respeito da 
Vila que acaba de ser mencionada por mim, 
mostrando, portanto, que, jurìdicamente, já a 
Costeira se desguarnece ao praticar esta maldade 
contra seus antigos servidores e – saliento aqui, 
particularmente – contra viúvas, viúvas de 
trabalhadores que ali, Sr. Presidente, depois de 
longos anos em que seus maridos emprestaram o 
que havia nêles de melhor pelo desenvolvimento da 
emprêsa, hoje, ficam diante dessa expectativa cruel 
de serem colocadas no ôlho da rua, mediante essa 
carta fria, gelada, mal escrita e inoportuna, que os 
residentes da Vila Lage receberam, no meu Estado. 

Dou o nome dos trabalhadores que faleceram 
e cujas viúvas continuaram nas casas, porque 
sempre foi assim – e assim deve ser – Sr. 
Presidente, porque senão as leis de Previdência 
Social nada valem. Que se cogite do aumento de 
aluguel ou se cuide do financiamento, mas colocar 
na rua viúvas, algumas delas idosas, Sr. Presidente, 
entendo que não é certo. Se as minhas palavras 
chegarem ao ouvido de S. Ex.ª – porque, Senhor 
Presidente, algumas chegam, outras se perdem no 
caminho, daqui até o nosso vizinho Palácio do 
Planalto – farei empenho para que S. Ex.ª 
 veja, justamente, que procuram agir com  
crueldade em nome do Govêrno, o que de pronto eu 
repilo. 

Sr. Presidente, eis a relação das viúvas: 
Viúva Francisco Gomes, viúva Edgard José 

Pereira, viúva Gumercindo Siqueira, viúva  
José dos Reis, viúva Sebastião Pereira Anthés, viú- 
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va Wattson Soares Peçanha, viúva José da Rocha 
Machado, viúva Antônio Mello, viúva Argemiro da 
Costa Lima. 

Sr. Presidente, tenho em mãos uma outra 
relação dos prédios e dos moradores da Vila Lage, 
com o respectivo número de dependentes. Há o caso 
de Paulino Silva, com treze dependentes; de Ézio 
Lima de Almeida, com 12 dependentes; de José 
Ferreira, com 12 dependentes; de Davy de Jesus, 
com 14; de Manuel Alexandrino dos Anjos, com 12 
dependentes; de Mário Sodré, com 11  
dependentes; Djalma da Rosa Vieira, com 9 
dependentes, num total de 366 moradores, que 
estão diante dessa ameaça iminente de serem 
colocados na rua. 

Ao terminar estas minhas considerações, 
procurarei contato com o Chefe do Govêrno, com o 
Ministro dos Transportes e com o Presidente da 
Comissão de Marinha Mercante. 

Êsse leilão, no meu modo de entender, deve 
ser cancelado, e, em seu lugar, a Assessoria Jurídica 
da Costeira deve reunir êsses moradores e 
encaminhá-los ao Banco Nacional de Habitação, ou 
então à Caixa Econômica Federal do Estado do Rio 
de Janeiro. Todos os dois têm possibilidades de 
estabelecer financiamentos para essas famílias de 
operários navais do meu Estado. 

Eu ficarei, Sr. Presidente, aqui, na vigília. E, 
dentro dessas considerações apêlo que formulo ao 
Chefe da Nação, gostaria de salientar êsse aspecto 
jurídico, já que estão falando em nome da União, 
porque, jurìdicamente, parece-me que êsses 
moradores estarão cobertos, estarão respaldados, 
face ao tempo de casa que têm, face à situação 
social que marca, hoje, todos os países civilizados. E 
mesmo porque não será o dinheiro apurado nesse 
leilão que irá melhorar as condições financeiras da 
Costeira. É uma ninharia, é um banquete que a 
Costeira dá, é um coquetel que ela pode oferecer. 
 

O valor apurado é menor do que as despesas 
publicitárias, do que as festas que se realizam a 
bordo dos nossos navios, dos navios tipo Princesa, e 
a outras despesas que poderiam ser comparadas. E, 
repito, conhecemos a sensibilidade, a humanidade 
que são traços extraordinários da personalidade do 
Sr. Marechal Arthur da Costa e Silva. Quem dêle se 
acerca sai encantado; sabe, como ontem a Nação 
tomou conhecimento, que a violência não faz dêle 
um acólito, mas, sim, que êle se transmuda, se 
revolta, fica indignado e age pra valer. E, neste caso, 
tenho a certeza de que S. Ex.ª tomará as 
providências devidas. 

O SR. DESIRÉ GUARANI: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Com 
prazer! 

O SR. DESIRÉ GUARANI: – V. Ex.ª, está 
focalizando o drama de uma população pequena que, 
em síntese, traduz a situação dramática da mão-de-
obra brasileira, mesmo daquela assalariada do Estado, 
que tem o Estado como empregador. Proclamou-se, e 
se continua proclamando, que o Brasil possui a 
legislação social mais adiantada do mundo. Que 
legislação adiantada é essa que não dá condições ao 
trabalhador de, ao morrer, deixar para os descendentes 
uma casa para morar? Que legislação adiantada é 
essa em que a viúva de um trabalhador, empregado da 
União, tem de viver de caridade, de apelos, para 
conseguir manter-se numa casa de favor, onde o 
assalariado do Estado vivia, porque não tinha 
condições financeiras para atender às necessidades 
mínimas de um próprio para morar? O drama descrito 
por V. Ex.ª, da Vila Lage, é o de tôda a comunidade 
brasileira na sua massa assalariada, inclusive, 
 repito, daquela que é empregada do Estado,  
que tem o Estado como patrão. Até o Estado, 
 no Brasil, é um mau empregador. Essa  
legislação social, que se tem dito avançada, é atra- 
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sadíssima, porque impede, dentro das condições em 
que ela se executa, a posse de uma propriedade, em 
condições mínimas, para abrigar a família de um 
trabalhador. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Obrigado 
a V. Ex.a Êsses aspectos salientados por V. Ex.a têm 
de ser corrigidos. 

Sr. Presidente, êsse grupo de casas nada 
acrescenta ao patrimônio da Costeira, não lhe 
melhora a imagem financeira com que se poderia 
apresentar ao público. Ao contrário, marginaliza-a, 
sentimentalmente, já que não se quer olhar para o 
lado social. Ressalta a crueldade, inominável, dêsses 
que, não sendo donos de emprêsas, são dirigentes 
ocasionais, sem, portanto, aquêle alicerce, aquêles 
requisitos que orientam a visão do administrador 
empresarial. São administradores políticos, desta ou 
daquela carreira, mas que exercem uma espécie de 
ditadura empresarial. Entendem assim. No entanto, 
temos, aqui, no Senado Federal, no Congresso 
Nacional, figuras de emprêsa nacional e, quem sabe, 
dentro da doutrina do Presidente Frei estou falando 
do Presidente Frei, porque já tive oportunidade de ler 
o seu livro, que amanhã estará em circulação – é 
impossível desenvolvimento econômico sem que, 
paralelamente, se desenvolva, uma ação social. E é 
assim que se faz na indústria. 

Nesse caso, não se vá dar, também, a esmola, 
porque é preciso acabar com o paternalismo do 
Estado, o Estado-esmoler, que pede e depois nunca 
dá. O Estado que mendiga, mas o Estado, também, 
que vai contra aquêles que necessitam de certa 
compreensão de sua parte, e pedem, porque ao 
Estado cumpre, justamente, evitar que haja 
sofrimento e desajustamento social. 

Sr. Presidente, eu ficarei aguardando  
que essas providências sejam tomadas. A 
denúncia que faço, mais uma delas, é de 
 

que se visa, com êsses atos, deixar o Presidente 
da República em situação má perante os 
trabalhadores da nossa terra. Porque não será só 
na Vila Lage, mas em tôda a orla marítima do 
Estado do Rio de Janeiro e, depois, será em todo 
o Brasil. E, antes que se cometa ignomínia dessa 
natureza, ocupo a tribuna, para trazer o fato ao 
conhecimento da Nação e pedir ao seu Chefe 
providências imediatas. 

Sr. Presidente, V. Ex.a vai-me permitir que 
passe, agora, a outro assunto. 

Eu queria, depois desta primeira parte, 
marcada pela tristeza, pela revolta, pela mágoa, 
rejubilar-me pela inauguração da Faculdade de 
Medicina de Valença, no meu Estado. 

Sábado passado, com a presença do Dr. 
Geraldo Ferraz, Subchefe da Casa Civil da 
Presidência da República, assistimos a um belo 
espetáculo. Ali se mostrava, justamente, quanto o 
Presidente é amigo e ajuda, com a sua 
excelentíssima espôsa, a primeira Dama, D. Iolanda 
da Costa e Silva, madrinha dos excedentes que 
foram matriculados. Enquanto isto, assistíamos lá, na 
Vila Lage, a quadro justamente oposto. 

E eu, que lutei pela criação dessas escolas, 
que tenho, talvez, nisto o meu grande orgulho 
parlamentar, de ter sido o autor da lei que criou a 
Universidade Federal do meu Estado, no sábado 
passado, fiquei em Valença, vendo aquêles jovens, 
com os seus aventais, com os seus uniformes de 
acadêmicos, dando colorido muito especial à cidade e 
fazendo com que Valença, que já é Município-modêlo, 
se transforme, também, em centro cultural. Ali, na 
região vizinha do Vale do Paraíba, há pouco tempo 
inauguramos a Escola de Medicina de Volta Redonda. 
E, assim, o meu Estado vai cumprindo tradição de 
olhar a cultura e defender a educação e a iniciativa 
particular, porque são fundações, suprindo as provi- 
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dências governamentais, e o Govêrno dando grande 
parte de suas verbas, dos seus recursos, como deu 
em Valença, para que a escola possa funcionar 
imediatamente, como começou a funcionar na 
segunda-feira desta semana. 

Congratulo-me, e queria mencionar um nome 
que foi, realmente, o baluarte, o comandante-em-
chefe dessa vitoriosa batalha cultural de Valença, 
que, hoje, tem cinco escolas universitárias. Refiro-me 
ao Sr. Luís Januzi, benemérito criador de tôdas as 
escolas superiores de Valença e Presidente da 
Fundação Arcoverde, e que tem sido incansável no 
sentido de dotar o seu Município, que é meu, 
também, adotivamente, de vez que tenho a honra de 
ser cidadão valenciano, por deferência da sua 
Câmara Municipal, dêsse conjunto de ensino 
integrado que faz com que meu Estado se situe em 
posição invejável no concêrto da Federação, no que 
diz respeito ao ensino universitário. 

Ainda mais, Sr. Presidente, se V. Ex.a 
permitir. Estive em Valença e, no sábado, fui a 
Petrópolis. No meio universitário de Petrópolis me 
foi dado observar um espetáculo cultural de 
primeira ordem. Jovens universitários reunidos, 
êles mesmos, fizeram o Segundo Festival da 
Canção Estudantil. E, ali, no teatro mecanizado do 
Quitandinha, com a assistência de um radialista de 
nomeada, o Sr. Flávio Cavalcanti e sua equipe de 
julgadores de música popular, assisti a um show 
que impressionou pela sua beleza, que nos 
retemperou, e nos deu a medida exata do que 
pode ser esta mocidade, compondo músicas de 
primeira qualidade, nesta admirável Petrópolis, 
com cêrca de 35 mil estudantes. Ali, todo o povo 
confraternizado aplaudiu a sua juventude, a 
exemplo do que ocorreu no ano passado, com o I 
Festival, cujas músicas, hoje, são tocadas  
em todo o Brasil. E essa mocidade, Sr. Presidente, 
fêz aqui o velho Senador, representante  
do Estado do Rio, vibrar de emoção. Tive 
 

ensejo de oferecer passagens de avião, aqui para 
Brasília, aos jovens vencedores e os trarei, 
brevemente, ao Senado e mostrarei, à nova capital, 
o que é êsse poder jovem atuante, atuante pela 
cultura, atuante pela simpatia e atuante pela 
brasilidade. Eu me congratulo com os estudantes de 
Petrópolis pela vitória alcançada no II Festival da 
Canção Estudantil. 

Sr. Presidente, para encerrar estas minhas 
considerações, no dia de hoje, e para que o fato 
não seja ultrapassado, queria dizer que, sexta-
feira passada, na Capital do meu Estado, assisti, 
durante a noite, encerrando a Semana do Soldado, 
a um majestoso desfile cívico-militar. Não foi uma 
dessas paradas comuns; os soldados da guarnição 
deram ao niteróiense um show de ginástica, não 
dessa ginástica antiga que nos habituamos a ver, 
o tipo de ginástica sueca. A ginástica sem 
comando, mostrando que o brasileiro é, realmente, 
inteligente, porque a tropa que dava 
demonstrações estava aquartelada apenas há um 
mês e meio. E, com um mês e meio, 
principalmente o 4º Grupo de Canhões antiaéreos 
e depois o 3º Regimento de Infantaria – faço 
questão de mencionar principalmente essas duas 
Unidades – ali, durante a noite, se confraternizava 
com o povo, e Caxias, que é fluminense, sendo 
homenageado pelos seus coestaduanos naquela 
brilhante demonstração noturna, a que não faltou, 
Sr. Presidente, todo o entusiasmo e calor da 
população de meu Estado. 

Queria ressaltar, neste passo, a figura do 
Comandante da DI/1, General Cabral Ribeiro, que já 
se radicou com a sua guarnição, com o seu povo e 
ali estava, justamente vivendo, morando, 
participando de tôda a vida social de Niterói, de São 
Gonçalo e do Estado do Rio. 

O General Cabral Ribeiro vencia tôdas  
as dificuldades para fazer aquilo que  
eu acho muito inteligente: mostrar o Exér- 
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cito do povo ao seu povo. Eu, que estive ao seu lado 
durante todo o transcorrer da exibição, vibrei, Sr. 
Presidente, e daqui envio as minhas calorosas 
felicitações a êste dinâmico militar, que tive a 
oportunidade de conhecer em Buenos Aires, numa 
Conferência da OEA a que compareci, na qualidade 
de Observador Parlamentar, e sei tratar-se de uma 
das maiores autoridades, um dos grandes 
especialistas em assuntos da América Latina. S. S.a 
é homem de grande gabarito intelectual e, para 
felicidade nossa, no momento, dirige a Infantaria 
Divisionária da I Região do meu Estado. 

Termino estas considerações, Sr. Presidente, 
comunicando a V. Ex.a que envio à Mesa, no dia de 
hoje, requerimentos completando os que, ontem, tive 
oportunidade de encaminhar, mas que, por motivos 
que bem compreendo, não foram adequadamente 
divulgados, pois sou o primeiro a aceitar quando 
existem dificuldades a respeito, e que são os 
seguintes: 

Ao Poder Executivo, através do Ministério do 
Interior, sôbre financiamento para obras de 
construção de novas centrais hidráulicas no Estado 
do Rio de Janeiro; 

– ao Ministério do Trabalho e Previdência 
Social, sôbre revisão e pagamento justo da taxa de 
insalubridade e periculosidade aos trabalhadores 
metalúrgicos de Volta Redonda, Estado do Rio de 
Janeiro; 

– ao Ministério do Trabalho e Previdência 
Social – INPS sôbre concessão de auxílio-transporte 
aos segurados e pensionistas inválidos em processo 
de reabilitação; e 

– ao Ministério das Minas e Energia – 
PETROBRÁS – sôbre aprovação de normas técnicas 
em benefício da pesquisa e produção de petróleo no 
Brasil. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SENHOR SENADOR VASCONCELOS TÔRRES EM 
SEU DISCURSO 

 
Emprêsa de Reparos Navais "Costeira" S.A. 
Gabinete da Presidência 
Rio de Janeiro, 29 de agôsto de 1968  
Ilmo Sr. José da Rocha Machado 
Ocupante da casa nº 16 da Rua II Vila Lage 
Neves – São Gonçalo  
Estado do Rio de Janeiro 
Com a presente, venho participar a V. S.a. que 

a Diretoria da Emprêsa de Reparos Navais 
"Costeira" S.A, devidamente autorizada pela União, 
decidiu alienar, em leilão público, que se realizará na 
Vila Lage, nos dias, 8, 9 e 10 do mês de outubro do 
corrente ano, a casa nº 16, que vem sendo ocupada 
por Vossa Senhoria, e pela qual é paga a esta 
Emprêsa a mensalidade de NCr$ 1,51 (um cruzeiro 
nôvo e cinqüenta e um centavos.) 

O lance mínimo fixado para a venda do 
aludido imóvel é de NCr$ 16.500,00 (dezesseis mil e 
quinhentos cruzeiros novos), conforme as condições 
do leilão, que poderão ser obtidas com o leiloeiro 
Affonso Nunes Velasquez, à. Rua da Quitanda nº 49-
A, Rio de Janeiro, GB. 

Poderá exercitar V. S.a a preferência a que 
alude o art. 16 da Lei nº 4.494, de 1964, em 
condições iguais ao maior lance oferecido no leilão. 

Saudações. – Jucelyn Esteves Diniz – Chefe 
da Assessoria Jurídica. 
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Emprêsa de Reparos Navais "Costeira" S.A. 

Gabinete da Presidência 
Rio de Janeiro, 29 de agôsto de 1968 Ilmo Sr. 

Álvaro Moraes da Cunha. 
Ocupante da casa nº 1 da Rua II  
Vila Lage 
Neves – São Gonçalo  
Estado do Rio de Janeiro 
Com a presente, venho participar a V. S.a que 

a Diretoria da Emprêsa de Reparos Navais 
"Costeira" S.A., devidamente autorizada pela União, 
decidiu alienar, em leilão público, que se realizará na 
Vila Lage, nos dias 8, 9 e 10 do mês de outubro do 
corrente ano, a casa nº 1, que vem sendo ocupada 
por V. S.a e pela qual é paga a esta Emprêsa a 
mensalidade de NCr$ ... (Não paga aluguel). 

O lance mínimo fixado para a venda do 
aludido imóvel é de NCr$ 22.000,00 (vinte e dois mil 
cruzeiros novos), conforme as condições do leilão, 
que poderão ser obtidas com o leiloeiro Affonso 
Nunes Velasquez, à Rua da Quitanda nº 49-A, Rio 
de Janeiro, GB. 

Poderá exercitar V. S.a a preferência a que 
alude o art. 16 da Lei nº 4.494, de 1964, em 
condições iguais ao maior lance oferecido no leilão. 

Saudações. – Jucelyn Esteves Diniz, Chefe da 
Assessoria Jurídica. 

Relação dos prédios dos moradores da Vila 
Lage, com o respectivo número de dependentes: 

Walter Pereira Lima – Rua 1, casa nº 28 – 3 
dependentes. 

Silvestre de Almeida Razões – Rua 1, casa nº 
32 – 2 dependentes. 

Indio Vasconcellos Guedes – Rua 1, casa nº 
36 – 6 dependentes. 

Viúva Epaminondas Farias de Andrade – Rua 
1, casa nº 40 – 5 dependentes. 

Florentino Velloso Monteiro – Rua 1, casa nº 44 – 6 
dependentes. 

Paulino Silva – Rua 1, casa nº 48 – 13 
dependentes. 

Ézio Lima de Almeida – Rua 1, casa n° 52 – 
12 dependentes. 

Viúva Manoel Tavares da Costa – Rua 1, casa 
nº 56 – 2 dependentes. 

Joaquim Franco – Rua 1, casa nº 60 – 4 
dependentes. 

José Ferreira – Rua 1, casa nº 64 – 12 
dependentes. 

Ivanyr Francisco Lima – Rua 1, casa nº 68 – 7 
dependentes. 

Davy de Jesus – Rua 1, casa nº 72 – 14 
dependentes. 

Viúva Anisio Próspero de Oliveira – Rua 2, 
casa nº 1 – 7 dependentes. 

Marcelo Rodrigues – Rua 2, casa nº 2 – 4 
dependentes. 

Manoel Alexandrino dos Anjos – Rua 2, casa 
nº 3 – 12 dependentes. 

Osvaldino Xavier Baptista – Rua 2, casa nº 4 – 
6 dependentes. 

Sebastião Pereira de Abreu – Rua 2, casa nº 5 
– 7 dependentes. 

Joaquim Tavares – Rua 2, casa nº 6 – 2 
dependentes. 

José Leopoldino Longo – Rua 2, casa nº 7 – 4 
dependentes. 

Viúva Antônio Mello – Rua 2, casa nº 8 – 3 
dependentes. 

Viúva Luiz Marcelino da Silva Leite – Rua 2, 
casa nº 9 – 5 dependentes. 

José Ribeiro Vasconcellos – Rua 2, casa nº 10 
– 4 dependentes. 

Viúva Francisco Gomes – Rua 2, casa nº 11 – 
6 dependentes. 

Viúva Ubiracy Francisco da Silva – Rua 2, 
casa nº 12 – 6 dependentes. 

Viúva Edgard José Pereira – Rua 2, casa nº 
13 – 6 dependentes. 
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Antônio Zambon – Rua 2, casa nº 14 – 4 
dependentes. 

Viúva Floriano Pinto – Rua 2, casa nº 15 – 8 
dependentes. 

Viúva José da Rocha Machado – Rua 2, casa 
nº 16 – 3 dependentes. 

Carlos Lopes Ferreira – Rua 2, casa nº 17 – 8 
dependentes. 

Mário Sodre – Rua 2, casa nº 19 – 11 
dependentes. 

Alhayr Gonçalves – Rua 3, casa nº 2 – 5 
dependentes. 

Viúva Benevenuto da Rocha Magalhães – Rua 
3, casa nº 3 – 3 dependentes. 

Alvaro Moraes da Cunha – Rua 3, casa nº 1 – 
3 dependentes. 

Jorge Xavier Baptista – Rua 3, casa nº 4 – 4 
dependentes. 

Manoel Urquiza Alves Mourão, Rua 3, casa nº 
5 – 7 dependentes. 

Amilar Ferreira Soares – Rua 3, casa nº 6 – 4 
dependentes. 

Nelson Vieira da Costa – Rua 3, casa nº 8 – 4 
dependentes. 

Getúlio Pereira de Souza – Rua 3, casa nº 9 – 
3 dependentes. 

Viúva Gumercindo Silveira de Siqueira – Rua 
3, casa nº 10 – 1 dependente. 

Manoel Bicho – Rua 3, casa nº 11 – 1 
dependente. 

Abdias Quirino de Oliveira – Rua 3, casa nº 12 
– 6 dependentes. 

Viúva José dos Reis – Rua 3, casa nº 13 – 6 
dependentes. 

Viúva José Pereira de Abreu – Rua 3, casa nº 
14 – 1 dependente. 

Carlos Hildebrando – Rua 3, casa nº 15 – 5 
dependentes. 

José Dias Ferreira – Rua 3, casa nº 16 – 4 
dependentes. 

Manoel dos Santos Graça – Rua 3, casa nº 18 
– 5 dependentes. 

Viúva Augusto de Araújo Andrade – Rua 3, 
casa nº 20 – 1 dependente. 

Viúva Wattson Soares Peçanha – Rua 3, casa 
nº 22 – 3 dependentes. 

Viúva Manoel Gonçalves de Oliveira – Rua 3, 
casa nº 24 – 1 dependente. 

Viúva Argemiro da Costa Lima – Rua 3, casa 
nº 26 – 3 dependentes. 

Rubens Pereira da Silva – Rua 3, casa, nº 28 – 
7 dependentes. 

Filha Guilherme da Costa – Rua 4, casa nº 9 – 
3 dependentes. 

Manoel de Oliveira Castro, Rua 4, casa nº 11 – 
6 dependentes. 

Oscar Durão de Andrade – Rua 4, casa nº 13 
– 5 dependentes. 

Antônio de Carvalho – Rua 4, casa nº 15 – 1 
dependente. 

Francisco Borges da Silva – Rua 4, casa nº 17 
– 1 dependente. 

Viúva Sebastião Pereira de Anthes – Rua 4, 
casa nº 19 – 4 dependentes. 

Luiz de Oliveira Silveira – Rua 4, casa nº 21 – 
9 dependentes. 

Djalma da Rosa Vieira – Rua 4, casa nº 23 – 9 
dependentes. 

São Gonçalo, 30 de agôsto de 1968. 
 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO 
DA EMPRÊSA DE REPAROS NAVAIS 

"COSTEIRA" S/A 
 
Aos dois dias do mês de janeiro de mil 

novecentos e sessenta e sete, às 17 horas, no Salão 
Nobre do Ministério da Viação e Obras Públicas, 
presente o Exmo. Sr. Ministro titular da Pasta, 
Marechal Juarez Távora, realizou-se a sessão pública 
de constituição da Emprêsa de Reparos Navais 
"Costeira" SA, à qual compareceu o Procurador da 
Fazenda Nacional, Doutor Pedrylvio Francisco 
Guimarães Ferreira, Representante da União  
Federal, nomeado por decreto de 20 de dezembro 
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de 1966, e outras autoridades públicas que assinam 
a presente. A sessão foi aberta pela Exmo. Sr. 
Ministro da Viação e Obras Públicas, que, após 
discorrer sôbre os objetivos da "Costeira", 
salientando a sua importância no desenvolvimento 
econômico do País, passou a palavra ao 
Representante da União Federal, por quem foi dito: 
1º) que o Decreto-Lei nº 67, de 21 de novembro de 
1966, determinando a extinção da Companhia 
Nacional de Navegação Costeira, Autarquia Federal, 
autorizou a constituição de uma sociedade de 
economia mista, a se denominar Emprêsa de 
Reparos Navais "Costeira" S/A, sendo parte dos 
bens da extinta Autarquia utilizados na integralização 
do capital a ser subscrito pela União Federal; 2º) que 
anteriormente fôra nomeada uma Junta Interventora 
nessa Autarquia, composta dos Srs. Com. Raphael 
Guerreiro Fonseca, Presidente, e Drs. José Ribeiro 
de Lira e William Paulo Maciel, incumbida, ainda, de 
promover estudos e apresentar solução capaz de 
recuperação da entidade, daí nascendo o projeto, 
afinal transformado no Decreto-Lei nº 67, assim 
como os dados e levantamentos patrimoniais, 
necessários à constituição da emprêsa; 3º) que 
após o Decreto-Lei nº 67, a organização dos 
serviços básicos elaborada pela mesma Junta foi 
aprovada pelo Exmo. Sr. Presidente da República, 
na conformidade do art. 24 do citado Decreto-Lei; 
4º) que o projeto dos estatutos foi elaborado pelo 
Presidente da referida Junta e, posteriormente, tôda 
a matéria discutida e revista na Consultoria Jurídica 
do Ministério da Viação e Obras Públicas pelo Dr. 
Afonso Carlos Sabóia Bandeira de Mello e na 
Assessoria Técnica do Exmo. Sr. Ministro, pelos 
Drs. Hélio Goltsman e José Luiz de Albuquerque 
Maranhão, sendo aprovado pelo Exmo. Sr. Ministro 
e pelo Representante da União Federal; 5º) que  
os valôres dos bens ora transferidos, serão  
objeto de correção monetária, nos têrmos do 
parágrafo único do art. 27 do Decreto-Lei 
 

nº 67, destinando-se a diferença à integralização do 
capital subscrito e ou subscrição de aumentos de 
capital, pela União Federal; 6º) que os bens e 
direitos integrantes do patrimônio da Autarquia ora 
extinta e ou por ela administrados, mas não 
transferidos neste ato à emprêsa constituída, ficam 
em depósito, sob a guarda e gestão dos diretores da 
"Costeira", devendo ter, no prazo máximo de um 
ano, o destino previsto nos arts. 2º e 47 do Decreto-
Lei nº 67; 7º) que sendo extinta a Autarquia e criada 
a sociedade que daquela não é sucessora, à 
companhia não incumbe o pagamento de qualquer 
obrigação anterior à sua constituição, cabendo à 
União Federal, por fôrça da extinção da entidade 
autárquica federal, tôdas as obrigações imputáveis à. 
Autarquia, com as exceções expressas contidas no 
Decreto-Lei nº 67; 8º) que a companhia ora 
constituída, nos têrmos do Decreto-Lei nº 67, gozará 
dos favores e obrigações a que se refere a Seção V 
do Decreto-Lei nº 67 aludido, ressaltando-se a 
isenção objeto do seu art. 34 e a prioridade dos 
reparos a serem efetuados em navios de órgãos 
públicos ou de entidades paraestatais, como 
estabelecido no art. 35 do mesmo diploma, ficando 
vedada à emprêsa a prestação de qualquer serviço 
gratuito; 9º) que a sociedade se regerá pelos 
seguintes Estatutos Sociais: Capítulo 1 – 
Denominação, Objeto, Sede e Prazo – Art. 1º – A 
Emprêsa de Reparos Navais "Costeira" S/A, que 
usará também a abreviatura COSTEIRA, sociedade 
por ações, autorizada a constituir-se na forma do 
Decreto-Lei nº 67, de 21 de novembro de 1966, é 
regida pelos presentes estatutos e disposições 
legais aplicáveis. Art. 2º – A Sociedade tem por 
objeto a realização de serviços de reparo naval e 
atividades industriais correlatas. Art. 3º – A 
Sociedade tem sua sede e fôro na Cidade do  
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, podendo 
criar filiais em qualquer ponto do País. Art.  
4º – O prazo de duração da Sociedade é indeter- 
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minado. – Capítulo II – Do Capital, das Ações e dos 
Acionistas – Art. 5º – O capital social é, inicialmente, 
de Cr$ 10.000.000.000 (dez bilhões de cruzeiros), 
dividido em ações ordinárias nominativas, no valor 
de Cr$ 1.000 (um mil cruzeiros) cada uma. Parágrafo 
único – A integralização das ações obedecerá às 
normas fixadas na Ata da Constituição da Sociedade 
ou, nos demais casos, às fixadas pela Assembléia 
Geral que autorizar o respectivo aumento de capital. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Tem a palavra o nobre Senador Lino de Mattos. 

O SR. LINO DE MATTOS (sem revisão do 
orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nossa 
justiça eleitoral tem merecido os maiores e os 
melhores encômios pelo desenvolvimento de suas 
atividades. Em tais condições, quero que as 
observações que faço, neste instante, sejam 
recebidas pela Justiça Eleitoral, não como uma 
crítica, mas sim como uma colaboração. 

Deve, Sr. Presidente, realizar-se, no Estado de 
São Paulo, eleições municipais, em cêrca de 
quinhentos municípios. Estamos exatamente a 70 
dias apenas do pleito eleitoral, marcado para o dia 
15 de novembro. A 70 dias do pleito nenhum 
Município, até hoje, pôde lançar, oficialmente, 
candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores. 
Ora, na conformidade com a lei eleitoral, não é 
possível, legalmente, a nenhum candidato dar início 
a sua campanha, sem que seja êle lançado pela 
agremiação partidária. 

O MDB e a ARENA, em São Paulo, ainda não 
puderam fazer êsses lançamentos, porque a Justiça 
Eleitoral, representada em São Paulo pelo Tribunal 
Regional Eleitoral e pelos Juízes Eleitorais, não pôde, 
essa Justiça, designar Juízes para presidir às 
reuniões dos Diretórios Municipais e da Comissão 
Executiva Estadual, porque o Tribunal Superior 
Eleitoral, até êste instante, não regulamentou a Lei de 
 

Sublegenda, particularmente na parte em que a 
mesma dispõe sôbre a presença da Justiça Eleitoral 
nas reuniões dos Diretórios Municipais e das 
Comissões Executivas que, de acôrdo com a lei 
referida, substituem as convenções. 

Em tais condições, Sr. Presidente, vai desta 
tribuna do Senado o apêlo veemente ao Colendo 
Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que o mesmo, 
com a indispensável urgência urgentíssima, 
regulamente a Lei de Sublegenda, dizendo se há ou 
não obrigatoriedade da presença dos Juízes 
Eleitorais nas reuniões dos Diretórios Municipais e 
das Comissões Executivas Regionais, para o 
lançamento de candidatos às eleições municipais de 
15 de novembro próximo. 

Fica, portanto, registrado o apêlo, na 
esperança de que, nestas próximas horas, o órgão 
Supremo da Justiça Eleitoral, em nosso País, 
regularmente a Lei de Sublegendas, a fim de que os 
candidatos às eleições municipais possam dar início, 
imediatamente, às suas campanhas eleitorais. 
Repito, para encerrar, Sr. Presidente, que estamos 
apenas a 70 dias do pleito municipal. 

Outro assunto, Sr. Presidente. 
Submeti à consideração do Senado projeto de 

lei que considero de transcendental importância e 
muito atual. A imprensa, de tempos a esta parte, tem 
comentado sôbre a necessidade de se estender a 
jurisdição brasileira a 200 milhas das águas 
territoriais. Essa providência não constituirá fato 
virgem, porque assim procederam várias outras 
nações, entre elas, recentemente, a Argentina. 
Nesse sentido, apresentei projeto de lei, que espero 
mereça a aprovação do Senado. Está o mesmo 
devidamente justificado. Gostaria que a imprensa, 
interessada na matéria, verificasse, na publicação, 
amanhã, do Diário do Congresso Nacional, a 
proposição em aprêço, com a respectiva justificação. 
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Terceiro assunto: encaminhei, também, 
requerimentos de informações; o primeiro dêles, ao 
Ministério dos Transportes. É um requerimento 
longo, com 8 itens. Ao fazê-lo, tive presente uma 
irregularidade, que reputo seríssima. O Sr. 
Presidente da Comissão de Marinha Mercante, que é 
um ilustre Almirante das nossas Fôrças Armadas, 
antes da sua investidura exercia atividades em uma 
organização particular, em uma emprêsa privada. E 
o "Jornal do Comércio", edição do dia 22 de maio do 
corrente ano, ao publicar a Ata da assembléia geral 
extraordinária da emprêsa particular a que pertencia 
o Presidente da Comissão de Marinha Mercante, traz 
a assinatura do mesmo, o que demonstra que o 
Almirante, Presidente da Comissão de Marinha 
Mercante, está exercendo dois cargos, um público e 
um particular, o que a Constituição veda 
taxativamente. Nessas condições, encaminhei um 
requerimento de informações, cujo primeiro item é 
aquêle a que me referi. Seguem-se outros itens, 
todos, também, de muita importância. 

O 2º requerimento é dirigido ao Ministro da 
Educação e Cultura. Houve denúncia de que teria 
desaparecido daquele Ministério – ou tomado destino 
desconhecido – uma verba grande, vultosíssima, de 
5.800 cruzeiros novos, verba essa destinada a uma 
outra entidade governamental. Acontece que foi 
designada uma Comissão para apurar a 
irregularidade e, passado o prazo estabelecido, a 
Comissão não apresentou o resultado das 
investigações. 

O parlamentar, na obrigação de procurar 
fiscalizar erros que porventura tenham sido 
praticados na administração pública, humildemente 
encaminha ao Ministro da Educação e Cultura 
requerimento de informações para saber o que está 
acontecendo nesse particular. 

Era, Sr. Presidente, a razão da minha 
presença na tribuna. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Com a palavra o Sr. Senador Clodomir Millet. 
(Pausa.) 

S. Ex.ª não está presente. 
Com a palavra o Sr. Senador Desiré Guarani. 
O SR. DESIRÉ GUARANI: – Sr. 

Presidente, Srs. Senadores, num documento que 
mereceu a análise e o pronunciamento favorável 
de várias entidades de classe, intitulado Os 
Grandes Problemas Nacionais, assim se referiu, 
no fim de julho, o Exmo. Sr. Ministro da 
Fazenda, Prof. Delfim Neto, a respeito dos 
movimentos estudantis na Guanabara, 
especialmente. 

S. Ex.ª, que é Professor de uma faculdade de 
Economia, em São Paulo, analisando os movimentos 
estudantis, assim falou, no exercício do cargo de 
Ministro da Fazenda: 

"Uma estimativa conservadora das 
perturbações estudantis de julho revela que a 
receita pública federal foi prejudicada em cêrca 
de 40 milhões de cruzeiros novos, o que 
representa todo o custo dos projetos de irrigação 
que alterarão a feição do Nordeste, quase todo o 
custo final da Boa Esperança, quase 40 
quilômetros de estrada. Em têrmos físicos, 
portanto, tal protesto representa um prejuízo 
irrecuperável para a economia brasileira, ou seja, 
para a maioria e mesmo para a minoria da 
população" 

Nessa análise, S. Ex.ª, Professor universitário, 
revela que, dentro dos movimentos estudantis, se 
preocupa apenas com aquilo que, motivado por 
estudantes ou pelas fôrças repressoras dos 
movimentos estudantis, causou prejuízo físico à 
Nação Brasileira. 

E, como Ministro da Fazenda, como  
gestor das finanças públicas e dirigente  
do patrimônio nacional, S. Ex.ª avaliou 
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que os movimentos estudantis causaram prejuízo de 
40 milhões de cruzeiros novos. 

No nosso entender, Sr. Presidente, essa 
conclusão não é válida, mesmo porque o adiamento 
de recolhimento de impostos não constitui prejuízo 
para a Fazenda Nacional. E, no caso do movimento 
estudantil da Guanabara, em virtude do fechamento 
do comércio e de repartições públicas, apenas se 
adiou o recolhimento dêsses impostos. Então, em 
nosso entender, não houve prejuízo, houve apenas 
um adiamento. E já que S. Ex.ª, há um mês atrás, 
se preocupou tanto com o possível prejuízo material 
que movimentos estudantis provocaram, faço um 
veemente apêlo a Sua Excelência, o Sr. Ministro da 
Fazenda, o gestor do patrimônio nacional, no 
sentido de que, com a mesma rapidez e com o 
mesmo detalhamento com que S. Ex.ª avaliou, em 
têrmos de cruzeiros, o possível prejuízo para o 
erário nacional em virtude dos movimentos 
estudantis na Guanabara, que determine, 
imediatamente, seja avaliado, em têrmos de 
cruzeiros, o prejuízo causado ao erário, o prejuízo 
causado ao patrimônio nacional, o prejuízo causado 
à cultura brasileira, o prejuízo causado às 
esperanças e às aspirações da mocidade brasileira 
com os atos de vandalismo recentemente 
praticados, na semana passada, na Universidade 
de Brasília. Já que S. Ex.ª, Professor universitário, 
com os movimentos estudantis, se preocupou 
apenas com o aspecto físico, com a tradução 
monetária dêsses movimentos, na Guanabara, que 
tenha a mesma atitude, o mesmo comportamento e, 
coerentemente, determine, avalie e faça o 
levantamento do prejuízo físico, do prejuízo material 
praticado, contra o patrimônio brasileiro, por 
autoridades brasileiras federais, por servidores do 
Govêrno Federal, praticado contra o patrimônio 
nacional, nos atos de vandalismo praticados na 
Universidade de Brasília, na semana passada. 

Acredito que S. Ex.ª, com a mesma rapidez 
com que se impressionou com o possível prejuízo 
monetário dos movimentos estudantis, lá no Estado 
da Guanabara, se preocupe com os prejuízos 
monetários dos movimentos contra estudantes em 
Brasília, e, unindo a minha voz aos vários protestos 
desta Casa, aos unânimes protestos contra os atos 
de depredação da Universidade de Brasília, faço 
esta reclamação, para que o Ministério que cuida do 
patrimônio público dê à Nação, como deu nos atos e 
movimentos estudantis da Guanabara, o prejuízo 
causado ao patrimônio brasileiro pelos atos de 
vandalismo e de destruição do patrimônio público, do 
patrimônio do povo brasileiro, do dinheiro da 
Fazenda Nacional, destruído a botas e cassetetes 
por autoridades federais. 

Terminando estas considerações, Sr. 
Presidente, tomei conhecimento, hoje, de que S. Ex.ª 
o Sr. Presidente da República garantiu ao Magnífico 
Reitor da Universidade de Brasília que os atos, ali 
praticados na semana passada, não se repetirão, 
que não se repetirão os atos de invasão de 
universidades. 

Faço um apêlo, para que a solução não seja 
apenas esta. A Nação brasileira não espera que 
apenas não se repitam atos de invasão de 
universidade. A Nação brasileira exige que não se 
pratiquem mais atos de violência contra estudantes, 
quer dentro de universidades, quer em suas 
residências, quer em simples passeio, como se está 
praticando, até agora, mesmo porque estudante não 
é apenas estudante dentro da sala de aula, assim 
como um militar não é militar apenas dentro do 
quartel, assim como um funcionário público não é 
funcionário público apenas na sua mesa de trabalho, 
assim como o industriário não é industriário apenas 
dentro da fábrica em que labuta; todos mantêm a sua 
condição social em qualquer lugar em que se 
encontrem, em qualquer ponto de trabalho, de dis- 
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tração, ou de dormida; ou de refeição, e o estudante 
é sempre estudante. 

O apêlo é que se respeite a situação do 
estudante, não apenas no local em que assiste às 
aulas, que é a universidade, mas em qualquer ponto 
em que se encontre, durante as 24 horas do dia. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Sôbre a mesa, requerimento de autoria do Sr. 
Senador Desiré Guarani, que vai ser lido pelo Sr. 1º 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.118, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Amanhã, dia 5 de setembro, às 14 horas, na 

Assembléia Legislativa de São Paulo, realiza-se, 
pela primeira vez, a solenidade comemorativa do Dia 
da Amazônia, instituído naquele Estado por lei 
recente, pela qual se determina a realização de 
palestras, nas escolas públicas estaduais de São 
Paulo, sôbre a problemática amazônica no dia 5 de 
setembro de cada ano, instituído em Dia da 
Amazônia, no Estado de São Paulo. 

Tendo em vista o quanto esta solenidade 
representa de estímulo à política de integração da 
Amazônia, requeiro à Mesa a designação de uma 
Comissão do Senado Federal para se fazer 
representar nessa solenidade na Assembléia 
Legislativa de São Paulo. 

Brasília, 4 de setembro de 1968. – Desiré 
Guarani. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 
Mesa designa, além do autor do requerimento, os 
Srs. Senadores Bezerra Neto, Carvalho Pinto e Lino 
de Mattos para representarem o Senado naquela 
solenidade. (Pausa.) 

Sôbre a mesa, requerimento de  
informações, de autoria do Sr. Senador Má- 
 

rio Martins, que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.119, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja 

encaminhado ao Poder Executivo, através do Exmo. 
Sr. Ministro do Planejamento e Coordenação Geral o 
seguinte pedido de informações: 

1º) Quantas reuniões da Junta Diretora 
realizou a Coordenação do Desenvolvimento de 
Brasília, CODEBRÁS, desde a sua instalação até a 
presente data? (Fornecer cópias autênticas das Atas 
destas reuniões). 

2º) Quais as despesas com publicidade, na 
imprensa escrita e falada, inclusive televisão e 
cinema, efetuadas pela CODEBRÁS de janeiro de 
1967 até a presente data? (Fornecer a relação 
mensal discriminada dessas despesas, justificando 
cada uma delas). 

3º) Quais as depesas com passagens, diárias 
e hospedagens efetuadas pela CODEBRÁS com os 
Diretores e funcionários, de janeiro de 1967 até a 
presente data? (Fornecer relação detalhada, com os 
nomes dos beneficiados, inclusive cargo, destino, 
duração e objeto da viagem). 

4º) Quantas unidades residenciais foram 
recebidas, alugadas, permutadas, retomadas e 
vendidas pela CODEBRÁS, através da Divisão 
de Administração de Imóveis, de janeiro de 1967 
até a presente data? (Fornecer relação 
discriminada, com o nome e qualificação 
completa do interessado, local, especifica- 
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ção do imóvel, condições de pagamento e data da 
operação). 

5º) Quais as unidades residenciais vendidas, 
compromissadas ou reservadas pela CODEBRÁS 
através da Divisão de Incorporações, após a data do 
primeiro Edital de chamada dos interessados, 
(novembro de 1967) até a presente data? (Fornecer 
relação discriminada, com nome e qualificação 
completa do interessado, local, especificação do 
imóvel, condições de pagamento e data do 
pagamento da primeira prestação). 

6º) Quais os critérios que levaram a 
CODEBRÁS a indeferir e cancelar as reservas ou 
vendas das Unidades Residenciais mencionadas no 
item anterior, cujos interessados além da escolha do 
imóvel, já tinham, também, efetuado o pagamento de 
uma e até de quatro prestações mensais? (Fornecer 
relação detalhada, com o número e data da 
inscrição, nome e valor das prestações pagas, data e 
os motivos do indeferimento ou cancelamento). 

7º) Quantos convênios já foram celebrados 
pela CODEBRÁS para construção, venda e locação 
de imóveis no período de janeiro de 1967 até a 
presente data? (Fornecer relação detalhada, 
contendo data, nome do órgão, valor, objeto e 
vigência do convênio). 

 
Justificação 

 
A CODEBRÁS, apesar de seus poucos anos 

de vida, já se tornou alvo de constantes críticas e 
denúncias, que estão a reclamar esclarecimentos. 
Incumbida de cuidar da consolidação da mudança  
da Capital Federal para Brasília, a CODE- 
 

BRÁS tem, dessa forma, papel importante a cumprir 
e que mais a força ao correto desempenho das 
tarefas que lhe foram atribuídas legalmente. 

As informações, que ora solicitamos ao Poder 
Executivo, permitirão formar um juízo a propósito de 
inúmeras e reiteradas críticas que têm sido feitas à 
atual direção da CODEBRÁS. Isso é do interêsse, 
não só daquela Coordenação, como do próprio 
Govêrno Federal, cuja reputação não deve ficar sob 
suspeita alguma. 

De qualquer forma, a fiscalização se impõe, 
pois só benefícios traz a qualquer órgão público, 
quer, para descoberta e denúncia de irregularidades, 
quer para que, constatado o acêrto de sua conduta, 
receba estímulo a sua boa administração. 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1968. 
– Mário Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O 
requerimento lido vai à publicação e, em seguida, 
será despachado pela Presidência. 

Se mais nenhum Senador quiser fazer uso da 
palavra, encerrarei a presente Sessão, designando 
para a Sessão Ordinária de hoje, às 14 e 30 horas, a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 
 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.097, de 1968, de autoria do Sr. Senador Aurélio 
Vianna, solicitando urgência, nos têrmos do art. 326, 
letra 5-C, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Lei do Senado nº 73, de 1968, que dispõe sôbre a 
prestação de exame psicotécnico, para o 
preenchimento e exercício de funções policiais do 
pessoal do Departamento de Polícia Federal, das 
Polícias Militares e das Polícias Civis, e dá outras 
providências. 
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2 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 28 (nº 47-B/67, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Sr. Presidente da 
República, que aprova o Convênio Interamericano de 
Sanidade Animal, assinado no Rio de Janeiro, a 18 
de julho de 1967, tendo: 

 
PARECERES FAVORÁVEIS, sob os nos 649 e 

650, de 1968, das Comissões: 
– de Relações Exteriores e 
– de Agricultura. 
 

3 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 33, de 1968 (nº 75-B/68, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o Acôrdo 
Cultural, concluído entre o Brasil e a Tcheco-
Eslováquia, assinado no Rio de Janeiro, em 16 de 
abril de 1962, tendo: 

 
PARECERES FAVORÁVEIS, sob os nos 708 e 

709, de 1968, das Comissões: 
– de Relações Exteriores e 
– de Educação e Cultura. 

 
4 
 

Discussão, em turno único, do Requerimento 
nº 1.074, de 1968, do Sr. Senador Vasconcelos 
Tôrres, solicitando transcrição, nos Anais do Senado, 
do artigo intitulado "Melancolia", de autoria do 
jornalista Osvaldo Peralva, publicado no Correio da 
Manhã, de 25-8-68. 

5 
 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de 
Lei do Senado nº 65, de 1968, de autoria do Sr. 
Senador Aarão Steinbruch, que dispõe sôbre o 
fornecimento obrigatório de café matinal gratuito aos 
empregados, por emprêsas individuais ou coletivas 
contando mais de dez funcionários, e dá outras 
providências (aprovado, com emendas, na Sessão 
de 29-8-68), tendo: 

 
PARECER, sob o nº 710, de 1968, da 

Comissão: 
– de Redação, com a redação do vencido em 

primeiro turno. 
 

6 
 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de 
Lei do Senado nº 76, de 1967, de autoria do Sr. 
Senador Nogueira da Gama, que altera a redação do 
art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, tendo: 

 
PARECERES, sob os nos 659 e 660, de 1968, 

das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridicidade; e 
– de Legislação Social, favorável, após 

audiência do Ministério do Trabalho. 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 11 horas e 30 

minutos.) 
 



176ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 4 DE SETEMBRO DE 1968 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. GILBERTO MARINHO E AARÃO STEINBRUCH 
 

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

Adalberto Sena – Flávio Brito – Desiré Guarani 
– Menezes Pimentel – Argemiro de Figueiredo – 
José Ermírio – Júlio Leite – Aloysio de Carvalho – 
Carlos Lindenberg – Raul Giuberti – Aarão 
Steinbruch – Vasconcelos Tôrres – Gilberto Marinho 
– Lino de Mattos – Pedro Ludovico – Fernando 
Corrêa – Bezerra Neto – Adolpho Franco – Guido 
Mondin – Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 
lista de presença acusa o comparecimento de 20 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º Secretário procede à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que é, sem debate, aprovada. 

O Sr. 1º Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

PARECER 
Nº 714, DE 1968 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final das emendas do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 109, de 1968 (nº 1.394-A/68, na 
Casa de origem). 

 
Relator: Sr. Clodomir Millet 
A Comissão apresenta a redação final das 

emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
109, de 1968 (nº 1.394-A/68, na Casa de origem), 
que modifica dispositivos da Lei nº 4.908, de 
 

17 de dezembro de 1965, e transfere ações da União 
para a ELETROBRÁS. 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1968. 
– Antônio Carlos, Presidente – Clodomir Millet, 
Relator – Edmundo Levi. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 714, DE 1968 
 

Redação final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 1968 (número 
1.394-A/68, na Casa de origem). 

 
EMENDA Nº 1 

 
(Corresponde às Emendas nos 1-CPE e 1-CF) 
 
Ao art 2º 
 
Acrescente-se ao caput do art. 2º, in fine: 
"..., mantido por esta, em qualquer hipótese, o 

domínio de 51% (cinqüenta e um por cento), no 
mínimo, do total das ações com direito a voto." 

 
EMENDA Nº 2 

 
(Corresponde à Emenda nº 2 de Plenário) 
 
Acrescente-se, onde couber: 
"Art. Vinte por cento de seus dividendos 

atribuídos à União através da ELETROBRÁS, 
serão creditados pela SOTELCA, por ocasião da 
distribuição de seus resultados financeiros,  
em conta especial para constituição de um  
fundo destinado à criação e manutenção do 
Instituto Tecnológico do Carvão, que objeti- 
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vará o preparo e o aperfeiçoamento técnico de 
pessoal especializado e a realização de pesquisas 
no setor carboquímico, com vistas ao integral 
aproveitamento da riqueza carbonífera e ao 
desenvolvimento sócio-econômico da região. 

Parágrafo único – Enquanto não estiver 
instalado e em funcionamento o Instituto Tecnológico 
do Carvão, a SOTELCA poderá utilizar os recursos a 
que se refere êste artigo, exclusivamente para as 
finalidades nêle previstas, em convênio com a 
Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina 
(FESSC) e com outras entidades educacionais e 
técnicas de idoneidade." 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 
Presidência recebeu respostas aos seguintes 
Requerimentos de Informações: 

– Nº 740/68, de autoria do Senador 
Vasconcelos Tôrres, enviada pelo Ministério da 
Indústria e do Comércio (Aviso AP/279/68 – MIC-
100.770/68); 

– Nº 774/68, de autoria do Senador Lino de 
Mattos, enviada pelo Ministério da Indústria e do 
Comércio (Aviso AP/280/68-MIC-17.843, de 1968); 

– Nº 829/68, de autoria do Senador Lino de 
Mattos, enviada pelo Ministério da Fazenda. 

A Presidência deferiu os seguintes 
Requerimentos de Informações: 

– Nº 1.092/68, de autoria do Senador Mário 
Martins, ao Ministério da Fazenda; 

– Nº 1.093/68, de autoria do Senador Lino de 
Mattos, ao Ministro dos Transportes; 

– Nº 1.098/68, de autoria do Senador Nogueira 
da Gama, ao Ministro Extraordinário para Assuntos 
do Gabinete Civil. 

– Nº 1.099/68, de autoria do Senador 
Vasconcelos Tôrres, ao Ministro da Fazenda. 

Esta Presidência recebeu expediente da 
Diretoria da Rádio Jornal do Brasil, que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1968.  
Exmo. Sr. 
Senador Gilberto Marinho 
DD. Presidente do Senado Federal  
Senado Federal 
BRASÍLIA – DF 
Sr. Presidente: 
Em nome da Diretora-Presidente da Rádio 

Jornal do Brasil, Condêssa Pereira Carneiro, ora em 
viagem pelo exterior, tenho o grato prazer de acusar 
o recebimento da cópia do requerimento de 
congratulações apresentado pelo Senado Federal 
em homenagem ao 33º aniversário da PRF-4. 

Agradecendo aos Senhores Senadores bem 
como a esta Presidência, aproveito a oportunidade 
para apresentar a V. Ex.a os protestos de distinta 
consideração. – M. F. do Nascimento Brito. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Sôbre a mesa, requerimentos que vão ser lidos. 

São lidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.120, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja 

encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro do Planejamento 
o seguinte pedido de informações: 

1º) Há algum estudo nesse Ministério com 
vistas ao aumento do funcionalismo público civil, 
para 1969? 
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2º) Em caso afirmativo, qual o percentual 
estimado para o citado reajuste salarial? 

3º) Serão também os funcionários públicos 
civis beneficiados com o abono de 20% concedido a 
partir de primeiro do corrente mês aos militares? 

Sala das Sessões, 4 setembro de 1968. – Lino 
de Mattos. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.121, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja 

encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro da Indústria e do 
Comércio o seguinte pedido de informações: 

1º) O Hotel Bela Vista, de propriedade da 
Companhia Siderúrgica Nacional – C.S.N., é 
deficitário? Em caso positivo, qual o deficit do 
primeiro semestre dêste ano? 

2º) Quantos hóspedes, permanentes, residem 
no referido Hotel e cujas diárias não são de 
responsabilidade dos mesmos? (Remeter a relação 
completa.) 

3º) O referido Hotel hospeda convidados da 
C.S.N. e da Prefeitura Municipal de Volta Redonda 
por conta dessas entidades? 

4º) Qual o valor total dessas hospedagens 
durante o primeiro semestre do corrente ano? 
(Remeter a relação completa dos convidados, cujas 
diárias de hospedagens correrem por conta da 
C.S.N. e da Prefeitura Municipal de Volta Redonda). 

5º) Na hipótese de respostas positivas aos 
itens números 2, 3 e 4 a que títulos são escriturados, 
na C.S.N., essas despesas? 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1968. – 
Lino de Mattos. 

REQUERIMENTO 
Nº 1.122, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Nos têrmos do Regimento Interno requeiro a 

Vossa Excelência que se digne determinar 
providências no sentido de ser encaminhado ao 
Senhor Presidente da PETROBRÁS, o seguinte 
pedido de informação: 

Quais os resultados obtidos nas pesquisas da 
plataforma submarina realizadas no litoral de 
Conceição da Barra, Espírito Santo? 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1968. 
– Raul Giuberti. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Os requerimentos lidos serão publicados e, em 
seguida, despachados pela Presidência. (Pausa.) 

Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Mário Martins. 
O SR. MÁRIO MARTINS (não foi revisto 

pelo orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
quero iniciar minhas palavras, hoje, fazendo a leitura 
de trechos de uma Instrução Reservada do Estado-
Maior do Exército, Instrução dirigida a generais e 
demais militares daquele Estado-Maior e das 
organizações a êle subordinadas. 

Diz o documento, em alguns trechos: 
 
"Os meios militares nacionais e permanentes 

não são pròpriamente para defender programas de 
Govêrno, muito menos a sua propaganda, mas para 
garantir os podêres constitucionais, o seu 
funcionamento e a aplicação da lei. 

Não estão instituídos para declarar 
solidariedade a êste ou aquêle poder. Se lhes fôsse 
permitida a faculdade de solidarizar-se com pro- 
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gramas, movimentos políticos ou detentores de altos 
cargos, haveria, necessàriamente, o direito de 
também se oporem a uns e outros. 

Relativamente à doutrina que admite o seu 
emprêgo como fôrça de pressão contra um dos 
podêres, é lógico que também seria admissível voltá-
la contra qualquer um dêles. 

Não sendo milícia, as Fôrças Armadas não 
são armas para empreendimentos antidemocráticos. 
Destinam-se a garantir os podêres constitucionais e 
a sua coexistência." 

Em determinado trecho diz: 
"A insurreição é um recurso legítimo de um 

povo." 
E mais adiante: 
"Entrarão as Fôrças Armadas numa revolução 

para entregar o Brasil a um grupo que quer dominá-
lo para mandar e desmandar e mesmo para gozar o 
poder?" 

O próprio documento responde: 
"Não, as Fôrças Armadas não podem atraiçoar 

o Brasil. Defender privilégios de classes ricas está na 
mesma linha antidemocrática de servir a ditaduras 
fascistas ou síndico-comunistas." 

Recorda-se V. Ex.ª, e recorda-se a Casa, de 
que êste documento reservado do Estado-Maior do 
Ministério da Guerra foi distribuído em 20-3-64 e 
assinado pelo General Humberto de Alencar Castello 
Branco, então Chefe do Estado-Maior do Exército. 

Por que o então General Castello Branco 
julgou-se no dever de distribuir entre os oficiais 
superiores do Exército essa Instrução Reservada na 
qual, inclusive, como eu disse, em determinado 
ponto afirmou: 

"a insurreição é um recurso legítimo de um 
povo."? 

O que havia no momento para justificar essa 
atitude do então chefe do Estado-Maior do Exército? 
Todos nós recordamos que o País estava inquieto, 
em virtude de três pontos fundamentais, em virtude 
do que se dizia que constituía uma ameaça à 
soberania do Congresso, naquela ocasião sofrendo 
pressões, não de militares, mas sofrendo a pressão, 
que na democracia é legítima, das manifestações 
pacíficas de sindicatos que apelavam, embora em 
linguagem às vêzes um tanto desabrida, para os 
representantes do povo, sem em nenhum momento 
fazer qualquer ameaça de movimento armado contra 
o Congresso. 

O segundo dado que impressiona fundamente, 
não apenas as classes armadas, mas tôda a Nação, 
era a evidente rutura, em crescimento, da hierarquia 
militar. 

Não apenas os militares, mas a consciência 
civil do País condenava aquêle processo que estava 
fazendo corroer a hierarquia militar, com 
manifestações isoladas de oficiais superiores, às 
vêzes de oficiais subalternos, e muitas vêzes de 
próprios cabos e praças de pré. 

E o terceiro ponto, Sr. Presidente, conforme 
todos nós nos recordamos, era a ameaça constante, 
diária, de movimentos grevistas, perturbando a 
locomoção dos brasileiros e, ao mesmo tempo, 
levando a intranqüilidade aos lares no que se refere 
à possibilidade de vir, de um momento para outro, a 
lhes faltar suprimento de víveres. Conforme nos 
recordamos, em nenhum momento se alegava, da 
parte do Govêrno, contra o Govêrno, quaisquer 
manifestações de cessão da soberania nacional; em 
nenhum momento também se lançou contra o 
Govêrno a idéia de que êle estaria sendo 
instrumento de potência estrangeira em nosso 
território. 

Ora, Sr. Presidente, a ameaça ao 
Congresso, na ocasião, era traduzida 
exclusivamente por manifestações de do- 
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cumentos oriundos dos sindicatos, procurando 
cobrar do Congresso determinadas medidas, e às 
vêzes até coagido pela opinião pública a tomar 
determinadas atitudes; nisto se resumia o cêrco 
contra o Congresso e se justificava a ação dos 
militares para resguardar as prerrogativas de um dos 
três podêres da República. 

Não quero aqui, Sr. Presidente, neste 
momento, lembrar o que foi neste período de 4 anos, 
o sítio sofrido pelo Congresso após a Revolução. 
Não preciso recordar o triste e negro episódio da 
ocupação da Câmara Federal, por fôrças militares, 
por determinação do então Presidente da República, 
o Marechal Castello Branco. Todos nós sabemos o 
que temos sofrido em matéria de coação, de 1964 
para cá. Temos visto as marchas e contramarchas 
dadas no Congresso, em vista de determinações do 
Govêrno. Temos até observado uma patriótica e 
vigorosa demonstração de rebeldia, em dado 
momento, pelos próprios representantes do Partido 
do Govêrno, rebelando-se contra determinações que 
lhes parecem de interferência altamente indébita em 
nossos trabalhos. 

Então, vimos que o primeiro motivo, após a 
Revolução, cresceu. Já hoje não somos ameaçados 
pelo sindicato, mas vivemos, pràticamente, sob uma 
ocupação do Poder Executivo dentro do nosso 
território. 

A segunda razão seria uma rutura de 
hierarquia militar que então crescia no País, de 64 
para cá, e, mais recentemente, a cada dia, em maior 
diapasão. Vamos observando como o que se refere 
à hierarquia, neste País, está profundamente 
abalado, a ponto de, em dadas oportunidades, nem o 
próprio Govêrno ter condições para explicar que êste 
ou aquêle ato de milícia militar, de corporação militar 
tenha sido conseqüência de ordem de alguém do 
próprio Govêrno. 

O recente episódio de invasão da 
Universidade de Brasília, que veio, apenas, somar-se 
a outros de igual quilate, confirmam, Sr. Presidente, 
a realidade em que nos encontramos. Na verdade, a 
hierarquia passou a ser um mito, não apenas a 
hierarquia militar, mas também a hierarquia da 
administração. 

Resta o assunto que, na verdade, 
impressionava a família brasileira, que era aquela 
sucessividade de greves, fazendo que cada cidadão 
não tivesse a garantia de encontrar condução para ir 
ao trabalho ou dêle regressar. Ao invés das greves, 
ao invés dessa angústia, dessa apreensão, qual a 
situação que devemos registrar no presente 
momento? 

Não temos greves. Cada cidadão tem a 
certeza de que encontra a condução para ir ao 
trabalho. Em compensação, em todo o País, há, 
pràticamente uma agonia muito maior, uma 
inquietação muito mais aguda. É que, conforme 
depoimentos feitos nesta Casa por vários Senhores 
Senadores, inclusive por representantes do Govêrno, 
ninguém sabe se seus filhos estão, neste instante, 
sendo espancados, em qualquer cidade, na cidade 
em que vivem, na escola, por fôrças policiais. 
Ninguém sabe se o seu filho, em qualquer instante 
do dia, se encontra em liberdade e, pior, todos, sem 
exceção homens da Oposição e homens do 
Govêrno, pessoas sem atuação na vida pública ou 
que dela participam, sentem uma apreensão 
constante, de vir a receber, a qualquer instante, uma 
comunicação de que o seu filho foi assassinado pela 
policia ou por fôrças militares. 

Ora, Sr. Presidente, se em 1964, diante 
apenas de hipótese, que seria a quebra da 
normalidade em função de greves, as classes 
armadas se julgaram no dever de dar um ponto final 
ao que consideravam uma ameaça de caos,  
como neste momento em que vivemos já  
dentro de um caos, não há nenhum organismo, 
nenhuma fôrça, nenhuma voz que se erga para 
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dizer que é o momento de se dar um "basta" a essa 
anômola situação? 

Muito piores que os de 1964 são o dias em 
que estamos vivendo. Já não me refiro ao que houve 
de cessão da soberania nacional nesses dois últimos 
governos, sobretudo no que antecedeu ao presente. 
Limito-me a essa falta de segurança para as famílias 
no Brasil, à inquietação em que vivem os pais e as 
mães quando sabem – e têm exemplos 
comprovados quase todos os dias – que basta ser 
um jovem e, sobretudo, se fôr estudante, para se 
encontrar ameaçado de prisão e, pior, ameaçado de 
morte. 

Sr. Presidente, para que se fêz uma 
revolução? Para que se derrubou um Govêrno? Para 
que se pretendeu transformar a fisionomia do nosso 
País se o remédio foi muito pior que a doença de 
então, se as famílias vivem hoje sob apreensão mais 
profunda que naquela oportunidade, se hoje temos 
que viver dias mais vergonhosos que aquêles a que 
estávamos submetidos? 

A verdade é que, neste momento, mesmo 
aquêles que se opuseram ao Sr. João Goulart 
passam a ter saudades de um govêrno que não 
permitia se ferisse ou espancasse estudantes ou que 
os prendessem sob pretexto de uma simples 
passeata ou uma simples assinatura num manifesto, 
considerando êsses jovens subversivos e inimigos 
da Pátria. 

Está na lembrança de todos que, naquele 
período que antecedeu a queda do Govêrno João 
Goulart, em São Paulo e no Rio de Janeiro, as 
populações saíram às ruas, no que se denominou "A 
Marcha da Família com Deus". 

Não passou pela cabeça de nenhuma 
autoridade, naquele momento, pedir, exigir houvesse 
licença prévia para que o povo andasse pelas ruas. 

Pois bem, hoje, é o próprio Presidente  
da República quem, há menos de um  
mês, declarava peremptôriamente que 
 

não permitiria que os estudantes desfilassem em 
qualquer cidade brasileira para manifestar o seu 
protesto. 

Com que autoridade moral, com que direito, o 
Presidente da República age desta maneira, quando 
êle próprio declara que apoiou as duas marchas 
"Com Deus, pela Família", movimento 
indiscutivelmente imbuído do mesmo ímpeto de 
civismo, de patriotismo e do sentimento de revolta 
que, atualmente, domina a mocidade pátria e que, 
legìtimamente, tem o direito de se manifestar? 

Como o Brasil mudou e, repito, para pior! 
Aquêles últimos refúgios de liberdade que 
possuíamos, em 1964, foram arrasados, nestes dois 
governos! 

Já, hoje, aquilo que era o mínimo de regalia, 
nos é negado. E todo aquêle que se julgar no direito 
de utilizar essa regalia constitucional, é considerado 
subversivo: responde a "IPMs", fica sujeito a prisão 
preventiva, passando à incomunicabilidade, sujeito a 
espancamentos na rua ou nos recintos das 
repartições policiais-militares. 

Sr. Presidente, parece-me chegado o 
momento de as classes armadas fazerem uma 
revisão das conseqüências do ato de 64. Não é 
possível continuem as classes armadas a dar 
endôsso, a dar aval, a um crime continuado que vem 
numa escalada terrível. É da responsabilidade 
daqueles que fizeram a revolução resguardar a 
autonomia do Congresso resguardar a hierarquia 
militar e o direito do povo de viver tranqüilamente 
sem ameaças de greves. 

É obrigação, no meu modo de ver e creio que 
também da Nação, fazerem os militares uma revisão 
do que é conseqüência do ato de 1º de abril de 64, 
que acabou transformando o País, modificando a 
personalidade do Brasil, enchendo-nos de vergonha, 
indignação e revolta. 

Ora, Sr. Presidente, não vivemos,  
apenas, a inquietação dos fatos documen- 
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tados, das sevícias, dos espancamentos e das 
torturas inflingidas a jovens brasileiros pela Polícia 
Federal ou Estadual ou mesmo das Fôrças Armadas. 
Outras nuvens sombrias começam a ganhar corpo 
para aumentar essa inquietude em que vive a Nação. 

Ainda domingo, o Jornal do Brasil publicou um 
caderno especial de 10 páginas, todo êle dedicado 
ao que chama a guerra de hoje, com a colaboração 
de várias figuras, entre elas alguns militares 
conhecidos, como Antonio Carlos da Silva Murici e 
outros civis que estão, neste momento, preocupados 
em criar a imagem de um Brasil às vésperas de uma 
guerra civil, de uma guerra urbana, na iminência de 
uma guerrilha ampla em nosso território. 

Quem sabe os objetivos de publicações desta 
ordem, muito embora o valor dos depoimentos de 
seus autores, percebe que estamos num 
desenvolvimento do que poderíamos chamar a 
guerra psicológica para um desabar mais duro em 
matéria de opressões entre nós. 

Querem criar um ambiente, levar o pânico à 
consciência das famílias brasileiras, dos civis e dos 
militares, como se estivéssemos na iminência de ver, 
de repente, tudo sossobrar entre nós. 

Trabalhos desta ordem, publicações desta 
natureza, pretendem amolecer o espírito de 
vigilância da Nação e, ao mesmo tempo, prepara 
terreno para o desembarque e o desfile dos tanques 
militares ou dos putschen nazistas. De véspera já se 
começa justificar as violências que poderão ser 
cometidas contra a família brasileira. 

Vou ler, Sr. Presidente, um trecho dêsse 
trabalho, no caso assinado por R. Bragwig. Soletro o 
nome porque não sei se se trata de militar, de 
brasileiro, de civil, se se trata, enfim, de um nome 
autêntico. 

O articulista faz o raio-X da guerra subversiva 
em uma página dêste jornal. 

Vou ler apenas um pequeno trecho, para que a 
Nação se prepare, se precavenha em relação à 
difusão dessas idéias e se habilite, caso possa, para 
fazer frente ao que elas pregam. Depois de abordar 
vários temas, diz o articulista, a propósito do que 
julga a Igreja pelos homens da Igreja. Diz: 

"Torna-se, neste momento, oportuno lembrar 
que a Igreja é uma instituição internacional, 
financiada de baixo para cima e dirigida pela Cúria 
Romana. Seus membros circulam livremente, em 
todo o território nacional, usando apenas como 
passaporte as vestes sacerdotais. 

O clero é a única classe que dispõe de 
tribunas abertas – quer dizer que reconheceu, 
porque nós não dispomos delas –, os púlpitos –, para 
falar, diretamente, às multidões. 

Êste contacto sempre foi aceito pelo Poder 
temporal, enquanto se manteve nos limites da 
evangelização e da coleta obrigatória ou espontânea 
de óbolos e emolumentos, porém considerado 
pernicioso, quando extravasa da esfera espiritual. 

É difícil a um govêrno – fala como se fôsse 
govêrno; como se o autor integrasse o govêrno ou 
dirigisse o govêrno – aceitar a intromissão de 
clérigos em assuntos sócio-econômicos, 
conturbando uma política definida, em fase de 
execução, mui especialmente, se essa interferência 
favorece processos subversivos." 

Como eu disse, trata-se de um caderno 
especial, de um dos jornais mais categorizados do 
País, que sempre teve a missão de informar, que, 
segundo se lê. não briga contra a notícia, e resolve 
tornar público o pensamento de autoridades 
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com relação ao momento atual, por muitos 
considerado como suscetível de vir a ser sacudido 
por determinado sistema de guerras internas. 

O que se lê e o que se deduz dêste trecho, 
dêste artigo? Aquêles que são favoráveis às 
invasões das universidades para espancar e seviciar 
estudantes não se contentam com essa intromissão 
em recintos fechados de cultura. Pretendem ir agora 
em direção aos templos, às igrejas, porque 
consideram pernicioso – conforme se lê e se deduz – 
qualquer movimento, qualquer gesto, qualquer 
atitude, qualquer palavra da Igreja, desde que não se 
refira exclusivamente a assuntos espirituais. São 
aquêles que chegam a dizer que o Papa é 
comunista, porque se interessa pelas nações 
subdesenvolvidas; são aquêles que afirmam, que 
pregam que Dom Hélder Câmara é agente 
comunista, porque Dom Hélder é um sacerdote que 
cumpre com a sua missão, tem sensibilidade para 
com seus irmãos desfavorecidos e não se omite, não 
se acovarda, não deserta. 

Tudo isso vem demonstrar que estamos 
vivendo um clima muito parecido àquele das 
vésperas de março de 1964. Apenas, neste 
momento, as ameaças partidas dos setores 
governamentais não se limitam a fazer coação contra 
o Congresso por intermédio de sindicatos de 
trabalhadores: não se limitam a interferir na 
hierarquia militar em seus graus inferiores; também 
não se restringem a incentivar movimentos que 
perturbem a normalidade da família brasileira, mas 
levam o desespêro às famílias que estão, neste 
momento, vivendo, a cada instante, a angústia de 
poder receber a notícia de que teve seu filho 
assassinado pela própria polícia. 

Mas dir-se-ia que, realmente, êsse quadro – 
verídico e que me parece incontestável – acaba de 
sofrer uma mudança capaz de encher de esperança 
a Nação brasileira. É quando, com estardalhaço, 

 

que todos registramos, o País toma conhecimento de 
que o Presidente da República, no dia de ontem, 
teria, como de fato ocorreu, recebido o Reitor da 
Universidade de Brasília e lhe dado ampla 
solidariedade. Volto, porém, a pedir à Casa que 
analise êste anúncio. A Universidade de Brasília foi 
invadida quinta-feira e, por esta ou aquela razão, 
sòmente ontem o Presidente da República recebeu o 
Reitor da Universidade. 

Segundo os jornais, o encontro foi encerrado 
às 13 horas e 40 minutos. Durante tôda a tarde 
tivemos notícias, não oficiais, de que o Presidente 
iria dar uma nota oficial, não só mantendo o Reitor 
mas mandando punir os responsáveis e ainda 
afirmando, peremptóriamente, que em seu 
Govêrno jamais se repetiria um assalto armado 
contra qualquer Universidade ou Faculdade do 
Brasil. 

Essas eram as notícias que nos chegaram à 
tarde, vindas de condutos oficiais. 

Pois bem. Da reunião, que terminou às 13 
horas e 40 minutos, só houve uma nota oficial à 
noite e deve ter sido bem tarde, porque poucos 
jornais do Rio tiveram oportunidade de sua 
divulgação. 

Quero ler êste comunicado, publicado no 
Correio da Manhã de hoje, para mostrar como 
minguou, como diminuiu, como se diluiu, como a 
intenção apregoada pelo Govêrno foi-se desfazendo, 
foi-se extinguindo da tarde para a noite. 

Diz a nota: 
"Durante a audiência que durou cêrca. de duas 

horas, hoje, pela manhã. o Presidente Costa e Silva 
ouviu o depoimento pessoal do Reitor da 
Universidade de Brasília, Professor Caio Benjamin 
Dias, sôbre as ocorrências de quinta-feira passada e 
também sôbre o trabalho que está sendo realizado 
para recuperar a UnB e reintegrá-la em seu papel de 
modêlo do ensino superior no País." 
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Então aquêle período foi gasto em dois itens: 
natureza das ocorrências e a informação do Govêrno 
que está sendo realizado trabalho para a 
recuperação da Universidade. Em seguida diz: 

"O Chefe do Govêrno não recebeu o pedido 
de demissão do Reitor, mantendoo no cargo e 
declarando-lhe que continuará prestigiado para levar 
avante o seu trabalho. 

No fim da audiência, o Presidente Costa e 
Silva informou ao Professor Caio Benjamin Dias  
que havia incumbido uma alta patente do Exército  
de fazer minuciosa sindicância em tôrno dos  
fatos da semana passada. E o autorizou a transmitir 
ao Corpo Docente da Universidade de Brasília a 
afirmação de que fatos como aquêles não voltariam 
a repetirse." 

Já existe, agora, êsse manto protetor que é 
anunciado apenas para acobertar, para resguardar a 
Universidade de Brasília. Da tarde para a noite 
outras faculdades foram eliminadas da possibilidade 
de ter, na pessoa do Presidente da República, tão 
expressivo guardião. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Permite 
V. Ex.ª um aparte? 

Ó SR. MÁRIO MARTINS: – Pois não. 
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – De  

tudo isso, dêsses acontecimentos lamentáveis  
que foram profligados unânimemente aqui, no 
Senado, quero ressaltar, neste instante, a figura  
do Vice-Líder Petrônio Portela. V. Ex.ª sabe que, 
para honra nossa, não houve duas opiniões.  
Foi uma só, de condenação formal à investida 
policialesca, inepta, inábil e inoportuna. Hoje  
tôda a Nação tem conhecimento de que o  
Chefe do Govêrno negou o pedido de demissão do 
eminente Reitor da Universidade de Brasília. 
Pediulhe S. Ex.ª, dando uma prova de apoio,  
que continuasse a comandar os destinos  
dessa universidade mártir, dessa universidade 
 

nova e que tanto tem sofrido. O nosso eminente 
Líder do Govêrno, o nobre Senador Daniel Krieger, 
ontem, antecipandose ao noticiário dos jornais, 
declarou que havia sido designado para as 
indicâncias iniciais o próprio Chefe do serviço 
Nacional de Informações – aqui é que estou 
aparteando V. Ex.ª –, com a devida discrição, 
apenas porque gostaria de dar um depoimento como 
representante do Estado do Rio. O SNI é atacado, o 
SNI é a todo momento apontado como órgão 
desnecessário. Não quero entrar no mérito, pois 
desejo sòmente ressaltar a figura do seu titular e não 
o Serviço Nacional de Informações. Conheci o 
General Emílio Garrastazu Médici como comandante 
da Academia Militar das Agulhas Negras, no 
Govêrno João Gontart. Estou dando a V. Ex.ª 
depoimento sincero e que me parece adequado. 
Permitame V. Ex.ª usar uma linguagem não 
parlamentar, e sei que o nobre colega a compreende 
bem: a cadetada, quer dizer, o corpo de alunos da 
Academia Militar de Resende, tinha pelo seu então 
comandante verdadeira admiração. Introduziu êle 
naquela Academia métodos modernos. Chamava os 
estudantes não só para participarem do seu almôço, 
do seu jantar, mas para os debates. Introduziu o 
diálogo. O Centro Acadêmico da Escola pôde ter 
muitas de suas reivindicações atendidas. Quero dizer 
ao nobre colega que ainda é cedo, pois há muita 
paixão e, no meu caso, teria muita coisa mais para 
contar a bem da verdade, eminente Senador Mário 
Martins. Não estou entrando também no mérito da 
revolução de 31-3-64, mas, parece-me, não fôsse a 
posição de solidariedade dos cadetes ao General 
Garrastazu Médici, tenho a impressão de que todo o 
quadro teria sido mudado. Procure V. Ex.ª ver o 
General Garrastazu Médici como chefe, como 
comandante, como ídolo que era realmente para 
aquela mocidade. Desculpe-me, estou entrando a 
frio no debate. Parece-me, faço questão de assina 
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lar, que o eminente Chefe do Govêrno, ao  
escolher o General Garrastazu, quis dar uma 
demonstração de que o assunto, realmente, vai ser 
apurado em tôdas as dimensões, em todos os 
meandros, por ter sua escolha recaído em um 
homem que, durante muito tempo, teve convívio  
com a mocidade militar neste País. É um aparte 
puramente sincero. Entendo que êsse ato de 
designação é a manifestação do desejo muito  
puro, muito patriótico do Chefe do Govêrno,  
de que os escalões encarregados das informações, 
pelo seu Chefe, possam averiguar o que  
realmente aconteceu. V. Ex.ª vai perdoar-me êste 
aparte alongado, mas há um grupo interessado  
em incompatibilizar o Presidente da República  
com a mocidade estudantil e com a classe 
trabalhadora. E ainda hoje eu ocupei a tribuna para 
justamente dizer que o nome do Presidente anda a 
trouxe-mouxe quando se quer fazer qualquer 
perseguição. Citava o caso dos trabalhadores da Vila 
Lage, no Município de São Gonçalo, para dizer que 
talvez tenhamos razão de sobra para confiar em que 
aquêle que vai fazer a sindicância é realmente um 
oficial de grande gabarito, de grande cultura e de 
grande patriotismo. 

O SR. MÁRIO MARTINS: – Agradeço o aparte 
com que V. Ex.ª me honrou e quero, na 
oportunidade, destacar que ainda neste episódio não 
está em julgamento o General Garrastazu. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Perfeito. 
O SR. MÁRIO MARTINS: – Ele será  

julgado pela opinião pública após o seu relatório. A 
Nação realmente é que irá confirmar os conceitos 
que V. Ex.ª emite sôbre essa figura militar.  
Quero crer, e mesmo considero, são justos porque, 
na verdade, pelo que conheço na vida dêsse oficial 
superior, nada há que possa levar alguém a admitir 
pensamentos contrários, sôbre sua personalidade, 
aos emitidos por V. Ex.ª No momento, contudo,  
não estamos julgando o General Garras- 
 

tazu. Êle será julgado pela opinião pública, após o 
seu relatório. 

Desde logo, porém, cabe-me o direito de 
estranhar que, sendo êle o Diretor do Serviço 
Nacional de Informações, não tenha levado ao 
Presidente da República, já, um dossiê sôbre a 
matéria, porque a êle compete, em circunstâncias 
dessa ordem, informar ao Presidente da República 
de fatos como os ocorridos na Universidade de 
Brasília. 

Com tantas despesas, com tanta gente ali 
funcionando, oficial ou clandestinamente, se êsse 
organismo não tem possibilidade de, ao cabo de 5 
dias, fazer um relatório preliminar sôbre a matéria e 
oferecê-lo ao Presidente da República, então é 
porque está caducando, está capengando, 
desbaratando as verbas de que dispõe. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. MÁRIO MARTINS: – Concedo o aparte 
a V. Ex.ª. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – V. Ex.ª antecipou 
justamente uma das considerações que eu pretendia 
desdobrar no meu aparte. Realmente, estranho que 
um organismo, que vive com mil olhos, espionando 
tudo o que se passa no País, não possa, ao cabo de 
uma semana, pràticamente, oferecer de pronto os 
elementos para que o Sr. Presidente da República 
tenha alguma idéia do que ocorreu. É de se 
estranhar e é de se o considerar um organismo 
falido. E o que estranho mais, Sr. Senador, é que 
não vai haver inquérito; vai fazer-se processo e 
sindicância para apurar as causas e as 
conseqüências da invasão do campus da 
Universidade de Brasília. Ora, isso é estranho, 
apurar causas e conseqüências que todos nós 
sabemos. O que deveria haver era um inquérito 
sério, seguro, para se verificar o que foi feito e quais 
as finalidades de tal ato, com que propósito – quer 
dizer, abrir inquérito em todos seus aspectos e 
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não apenas apurar causas e conseqüências, em 
sindicância. O Govêrno, além de ter uma semana 
para uma iniciativa dessas, vai ainda fazer apenas 
uma sindicância, que já devia estar feita, através do 
próprio SNI. E é o próprio Chefe do SNI que a vai 
fazer!... Era essa a observação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª me 
permite um aparte? 

O SR. MARIO MARTINS: – Tem V. Ex.ª o 
aparte. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Desejava, no 
particular, acrescentar que o Chefe do SNI, ao invés 
de ser designado para uma pesquisa ou uma 
sindicância sôbre os fatos, deveria, pela própria 
natureza do Serviço que dirige, ter dado 
conhecimento prévio ao Presidente da República da 
ameaça de invasão da Universidade de Brasília. 
Essa, mais do que claro, sua tarefa específica: 
advertir, em tempo, o Govêrno, para que não fôsse 
surpreendido. 

O SR. MÁRIO MARTINS: – Tem V. Ex.ª 
bastante razão, na contribuição que oferece ao meu 
discurso. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que a Secretaria de 
Imprensa do Palácio havia divulgado a nota que tive 
oportunidade de ler. Mais tarde, outra nota foi dada 
pela própria Secretaria ou pela Assessoria Especial 
de Relações Públicas da Presidência da República. 
Esta já não alcançou a imprensa do Rio de Janeiro e, 
ao que parece, teria sido divulgada, exclusivamente, 
nesta Capital, pelo Correio Braziliense. 

Vamos fazer um pequeno confronto entre as 
duas: vemos na primeira que, ante as boas intenções 
do Presidente da República de garantir a tôdas a 
Faculdades do Brasil de que elas não seriam 
invadidas pela Policia, daqui em diante, convencidos 
dessa boa intenção, até a noite, essa promessa foi 
reduzida exclusivamente à Universidade de Brasília, 
 

que é aquela cujo corpo discente é integrado por 
vários filhos de parlamentares do próprio Govêrno e 
figuras do próprio Govêrno no seu corpo docente. 

Então, já na segunda nota, aquela que não 
tinha mais possibilidade de ser divulgada pela 
imprensa fora de Brasília, diz: 

"O Excelentíssimo Sr. Presidente da 
República, no exercício das atribuições que seu 
mandato lhe confere"... 

Aí já começamos a sentir que há uma coisa 
estranha, porque até aqui não vimos nenhuma nota 
do Presidente da República – não é hábito, não é 
costume – vazada nesse sentido. Êle pode dizer: "O 
Presidente da República baseado em tal artigo" – e 
então êle se manifesta. 

Mas êle quer lembrar a quem? A nós, ao povo, 
aos estudantes? 

"O Presidente da República, no exercício das 
atribuições legais que o seu mandato lhe confere..." 

– É claro que aí êle está fazendo uma 
advertência a alguém que não leva em conta êsse 
Poder, que dêle duvida e quer passar sôbre êle. E 
então o Presidente da República se vê na 
necessidade de lembrar, a subordinados seus, que 
assim age no exercício das atribuições legais que o 
seu mandato lhe confere. 

Depois, dá a notícia de que determinou  
que o General Garrastazu, chefe do SNI, 
investigasse e apurasse as causas, as  
circunstâncias e conseqüências dos lamentáveis 
acontecimentos. 

Na nota, S. Ex.ª não nos dá nem o  
consôlo da natural solidariedade às vítimas.  
A única expressão de pesar o faz nos têrmos 
"lamentáveis acontecimentos". Não há uma  
palavra de solidariedade, de aprêço a quem  
foi vitimado pela polícia do Govêrno. Não há uma 
frase a um rapaz que está condenado, talvez, a 
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ficar cego, ou à família dêsse rapaz. Não há uma 
frase que levasse a tranqüilidade ou, pelo menos, o 
confôrto aos próprios pais que tiveram os seus filhos 
espancados e que integram o Govêrno, inclusive no 
Congresso. 

Somos testemunhas, Sr. Presidente, não 
temos o direito de revelar aquêle quadro terrível a 
que assistimos, V. Ex.ª e eu, em que um dos homens 
mais eminentes dêste País, um homem público, 
homem de grande expressão e devoção à 
democracia e à causa brasileira, relatava,  
chorando, o ocorrido com o seu filho, numa das 
dependências policiais nesta Capital. Tratava-se de 
pessoa do Govêrno, pessoa fiel ao Govêrno, fiel ao 
Marechal Costa e Silva, mas que, nesse momento, 
só tinha possibilidade de chorar o suplício infligido a 
seu filho estudante, por estar presente à 
Universidade, dentro de uma sala de aula, 
estudando, naquele momento. 

E o que mais diz a segunda nota, policiada 
não sei por quem e, ao mesmo tempo, advertindo a 
quem também não sei, o que mais diz a nota do 
Presidente? 

"Com a medida, visa o Sr. Presidente da 
República obter tôdas as informações indispensáveis 
à tomada de decisões oportunas que possam 
solucionar os incidentes e..." 

Aí vem a "idéia fixa" – porque nós, neste 
Govêrno, o único diálogo que temos é receber dêle 
sempre ameaças. E diz: 

..."e impedir possíveis explorações pelos 
elementos desejosos de manter um clima de 
desordem e de insegurança, altamente prejudicial 
aos superiores interêsses do Brasil." 

Pergunto, Sr. Presidente: se isso tivesse 
ocorrido no Govêrno do Sr. João Goulart, quando 
apenas inquietava a Nação a insegurança com 
relação à possibilidade de faltar suprimentos nos 
armazéns e de faltar condução para quem quisesse 
ir trabalhar ou estudar? 

Não havia a polícia invadindo as 
Universidades, espancando alunos dentro das salas 
de aula e dos laboratórios, não havia êste clima, 
Senhor Presidente, que todos nós, da Oposição e do 
Govêrno, condenamos, para honra principalmente 
dos homens do Govêrno, com essa coragem cívica, 
cristã, democrática, coragem moral em demonstrar 
que não estão solidários com atos dessa ordem. 
Mas, a verdade é que ninguém mais sabe se 
estamos às vésperas de um desfile, de cortejo 
fúnebre de jovens sacrificados pela Policia nesse 
crime em continuado, nessa escalada em crescente. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador.) – Da 
leitura que fêz V. Ex.ª e da observação que cabe 
sem tôrno desta nota, verifica-se que não é um 
comunicado das efetivas providências que o 
Govêrno anunciou, inclusive através de seus lideres 
nas duas Casas do Congresso Nacional. É uma nota 
do DIP, fria, formal, calculada e ameaçadora. Não 
passa disso. Note V. Ex.ª que, em nenhum passo 
dêsse documento, o Govêrno fala na punição das 
autoridades arbitrárias nem direta nem 
indiretamente. Alude apenas à apuração de causas, 
circunstâncias e conseqüências. Tudo vago. E 
adianta que quer obter as informações 
indispensáveis à tomada de decisões oportunas, 
quando se sabe que decisões oportunas não podem, 
sequer, resultar da providência aqui anunciada, 
porque nem ao menos o Govêrno determinou a 
abertura de inquérito regular, uma vez que o Chefe 
do SNI pode, apenas, proceder a uma sindicância 
para uso interno do Govêrno. 

O SR. MARIO MARTINS: – V. Ex.ª  
poderia aduzir que o fato só veio à luz depois  
de uma condenação formal ao atentado, inclusive 
pela palavra autorizada dos representantes  
do Govêrno, na Câmara e no Senado, pela 
veemência dos discursos que honram o  
Congresso Nacional, pronunciados aqui e 
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na outra Casa, por membros da ARENA e por seus 
líderes mais representativos. Foi preciso que 
houvesse o clamor não apenas da Oposição, do 
povo, da sociedade brasileira, mas igualmente 
interpretado, com justiça, com legitimidade e 
entusiasmo pelos próprios membros do Govêrno. Foi 
preciso fazer sentir, para honra dêste. País, que a 
Nação não quer endossar essa violência, fechar os 
olhos, dar as costas a êsse crime. 

Sòmente após essa série de manifestações 
saiu a primeira nota do Govêrno, chôcha, e a 
segunda mais chôcha ainda. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Desejo ir ao 
encontro do seu pensamento para, neste passo, 
fazer justiça a ilustres representantes da ARENA, 
dezenas dêles, entre Deputados e Senadores, ainda 
hoje fizeram publicar a seguinte nota: 

"Os congressistas que êste subscrevem, 
integrantes da Aliança Renovadora Nacional, 
manifestam o seu pesar e a sua repulsa pelos atos 
de violência de que foram vítimas funcionários, 
alunos e professôres da Universidade Federal de 
Brasília. Tais atos, a par de concorrerem para 
dificultar o trabalho que o Govêrno vem 
desenvolvendo em favor da melhoria do ensino no 
País, desgasta a autoridade, porque a nivela à 
violência e à brutalidade. 

Externam, também, a confiança de que o 
Govêrno da República, a que emprestam apoio 
consciente e patriótico, tomará tôdas as providências 
necessárias à apuração dos acontecimentos em 
suas últimas conseqüências; além de exercer ação 
enérgica, no sentido de que os mesmos não se 
repitam." 

As primeiras assinaturas são dos Deputados 
Aureliano Chaves, Paulo Maciel, do Senador Mem 
de Sá e, depois de dezenas de nomes, fecha-se com 
a assinatura do Deputado Monsenhor Arruda 
Câmara. 

Tem-se a impressão de que, a esta hora, 
estão todos decepcionados pois que o Govêrno não 
correspondeu à expectativa por êle anunciada. 

O SR. MÁRIO MARTINS: – Sr. Presidente, e 
Srs. Senadores, é mais um documento lido nesta 
tarde, nesta Casa, que honra a agremiação da 
ARENA e dignifica os homens que, nesta ocasião, 
têm a responsabilidade de preservar a liberdade, 
estando fora ou dentro do Govêrno. 

Estou convencido, e o País ficou convicto 
disso, de que no mundo político brasileiro não houve, 
em qualquer momento, nenhum interêsse de quem 
quer que fôsse de tirar rendimentos político-eleitorais 
dos tristes acontecimentos. 

Houve uma comunhão perfeita de tôdas as 
correntes, não apenas para condenar o ocorrido, 
mas, também, para exigir que tais fatos não se 
repitam e que, enfim, se procure uma abertura 
democrática capaz de levar a tranqüilidade aos lares 
e corações brasileiros. 

Ainda ontem o Senador Edmundo Levi, ao 
recordar a data que marcava o terrível 
acontecimento que foi a declaração da segunda 
guerra mundial, fazia determinado confronto entre o 
que sucedeu naqueles anos e o que está 
acontecendo no Brasil nos nossos dias. 

Eu gostaria de me valer da sua inovação para 
apelar para os membros do Govêrno, destacando o 
exemplo citado por S. Ex.ª Foi, na verdade, aquêle 
regime de concessões com a tirania que acabou 
fazendo eclodir o grande crime hitlerista sôbre a 
Humanidade; aquêle raciocínio de cada um que 
procurava ignorar os fatos até que o fogo lhe 
chegasse aos pés, que fêz com que, paulatinamente, 
as fôrças da maldade crescessem e acabassem por 
impor a sua ferocidade aos povos que ficaram 
sujeitos às intervenções militares dos nazistas. 

Estamos num momento em que  
não basta êste ou aquêle se congratular com 
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o Govêrno pela nota ou intenção confessada do Sr. 
Presidente da República no que se refere a dar 
solidariedade, como tinha obrigação, ao Reitor da 
Universidade. Temos que evitar que se repitam fatos 
de igual monta ou ainda que sejam de menor 
expressão, mas com as mesmas características, 
porque êste sistema de concessão, de 
indiferentismo, de deixar ameaçar algo que impeça o 
pronunciamento ou a necessidade de dar o seu 
depoimento é que pode levar – e já a História o 
demonstrou – as nações aos despenhadeiros dos 
quais dificilmente poderão sair com honra e 
dignidade. 

Quero, para finalizar, ler o manifesto dos 
Sindicatos dos Trabalhadores e Empregados de 
Brasília: 

"Os Sindicatos de Trabalhadores e de 
Empregados de Brasília, abaixo assinados, na 
condição de órgãos representativos da imensa 
maioria de assalariados da Capital da República, 
sentem-se no dever de manifestar, pùblicamente, 
sua repulsa formal e categórica à invasão da 
Universidade de Brasília, promovida em meio a 
violências policiais contra professôres, funcionários e 
estudantes indefesos. 

O relato dos acontecimentos apresentado por 
professôres e estudantes, através de nota pública, 
esclarece os fatos com meridiana clareza e não 
deixa margem a dúvidas. O caráter arbitrário, ilegal e 
até mesmo criminoso da intervenção policial está 
plenamente configurado. 

Professôres, funcionários e estudantes 
indiscriminadamente espancados, submetidos a 
vexames e humilhações. Alguns dêles inclusive 
baleados. Laboratórios, livros, instrumentos 
científicos quebrados, rasgados ou inutilizados, nada 
escapando à fúria policial. 

O pretexto invocado – como de  
costume – era a necessidade de pren- 
 

der elementos subversivos... Na realidade,  
porém, o que se assistiu foi mais um grave  
atentado às liberdades em nosso País, aos  
direitos do cidadão, à dignidade da pessoa  
humana, à sua integridade moral e física e  
um crime consumado contra a própria  
cultura. 

Infelizmente, exemplo tão lamentável só nos 
fará diminuir no conceito unânime dos povos 
civilizados. 

Nem digam os responsáveis pelo sinistro 
exemplo, à guisa de justificação ou ironia, que 
práticas idênticas ou semelhantes estariam  
sendo utilizadas em outras partes do mundo,  
desde a violência policial interna prôpriamente  
dita, como no Uruguai, até a intervenção militar 
estrangeira, como na Tcheco-Eslováquia ou no 
sofrido Vietnã. 

O emprêgo da violência para suprimir as 
liberdades fundamentais, para frustrar as  
aspirações do homem à emancipação e ao 
progresso ou invalidar a autodeterminação e 
soberania das nações, deve merecer – e  
realmente merece – a mesma repulsa de todos  
os povos, onde quer que ocorra, sob quaisquer 
forma ou pretextos. 

Os Sindicatos infra-assinados, coerentes com 
esta linha de orientação, reafirmam com tôda a 
veemência o seu protesto, reclamando ao mesmo 
tempo – em consonância com os mais amplos 
setores da opinião pública – a imediata punição dos 
responsáveis pelas violências praticadas na 
Universidade de Brasília e a definitiva abolição de 
tais métodos, como incompatíveis com a nossa 
condição de povo civilizado. 

Brasília – DF, 31 de agôsto de 1968. 
José De Holanga Rego – Presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção e do Mobiliário de Brasília. 
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Francisco Holanda Bonfim – Presidente  
do Sindicato dos Empregados no Comércio de 
Brasília. 

Tadeu Gonzaga – Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e do Material Elétrico de Brasília. 

Serafim Marques da Mota – Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Panificação e Confeitaria de Brasília. 

Ernâni Ávila de Paula – Presidente do 
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Brasília. 

Silvio Fernandes – Presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de 
Brasília." 

Sr. Presidente, todos sabemos o que há de 
coragem, o que se impõe de desprendimento  
para que simples trabalhadores, investidos de 
mandatos em seus sindicatos, venham a público 
trazer o seu testemunho e á sua palavra  
de condenação ao ocorrido na Universidade de 
Brasília. 

Isso tudo demonstra que a condenação, hoje, 
é formulada por tôda as classes brasileiras, pelo 
mundo político, pelas mães de família, pelos 
professôres, intelectuais e estudantes e pelos 
trabalhadores. 

É preciso que o Govêrno atente para isso, não 
querendo considerar que dará demonstração de 
fraqueza se punisse os responsáveis por aquilo com 
que êle não estaria de acôrdo. 

A fôrça de um Govêrno está em punir os seus 
auxiliares quando se desmandam e atentam contra a 
filosofia do próprio Govêrno. 

Estou convencido de que, se formos  
colocar uma pedra sôbre o assunto, se encararmos 
como satisfatório exclusivamente uma comissão  
de sindicância, ainda que presidida por um  
oficial superior eminente como o designado, 
estaremos dando fôrças a que novos atenta- 
 

dos, inclusive à revelia do Presidente da República, 
se tornem presentes. 

Para impedir isto, na esperança de evitar isto, 
é que, ao lado dos demais companheiros e colegas 
do Congresso, trago minha palavra para dizer que, 
neste momento, o Presidente da República não agiu 
como era de desejar, e dá a impressão de estar 
manietado por alguma fôrça, pelo que teve 
necessidade de invocar o exercício legal do seu 
mandato na última nota da última Hora, de ontem. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Tem a palavra o Sr. Senador Daniel Krieger, como 
Líder do Govêrno. 

O SR. DANIEL KRIEGER  (como líder do 
govêrno. Sem revisão do orador.): – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, ausente de Brasília, por 
motivo superior à minha vontade, quando ocorreram 
os acontecimentos que todos deploramos, sinto-me, 
inicialmente, no dever de dizer que o Vice-líder do 
Partido interpretou fielmente o pensamento da nossa 
agremiação, interpretou fielmente o pensamento do 
Presidente do Partido, interpretou fielmente o 
pensamento do Govêrno. 

Feita esta declaração inicial, que reputava 
necessária, quero entrar na análise do discurso do 
eminente Senador Mário Martins. Não tive o prazer 
de ouvi-lo integralmente. Quando comecei a ouvi-lo, 
S. Ex.ª dizia ter saudades do passado. Não sei como 
um homem da sua formação, do seu temperamento, 
das suas excepcionais qualidades, pode ter saudade 
de um passado que tudo anarquizou no Brasil; de um 
passado que subverteu a moral, que quebrou a 
hierarquia, que incentivou a desordem; saudade de 
um Govêrno cujo chefe compareceu a um comício e 
apregoou a necessidade da subversão da ordem, 
pregação mais perigosa, porque vem de cima;  
de um Govêrno que se acumpliciou com a  
revolta da Armada, que se submeteu aos  
subalternos da Armada, destituindo um Ministro de 
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Estado para nomear um homem que não 
correspondia às expectativas da Nação; de um 
Govêrno cujo Chefe compareceu, também, a uma 
reunião de subalternos do Exército e com êles se 
acumpliciou na violação da hierarquia e na pregação 
da desordem, de um Govêrno em que o Secretário 
da Presidência recebeu a diferença do alimento de 
combustível e a distribuiu para fins políticos. 

Por isto, Sr. Presidente, eu declaro e hei de 
declarar, sempre, que não posso ter saudades do 
passado. 

O SR. MÁRIO MARTINS: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? (Assentimento do orador.) Se. V. Ex.ª 
formular esta pergunta, dirigi-la aos lares brasileiros, 
indagando das mães se elas têm saudades daqueles 
tempos em que seus filhos iam para a escola sem 
nenhuma ameaça, com a garantia de ir e vir, de 
estudar livremente, de regressara seus lares, de não 
serem espancados, essas mães e êsses país 
responderão que têm saudades daqueles tempos em 
que havia segurança que hoje não mais existe. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Compreendo V. 
Ex.ª e, de um certo ponto, justifico-o, porque V. Ex.ª 
tem inquietações que eu respeito. 

O SR. MÁRIO. MARTINS: – V. Ex.ª está, no 
caso, querendo fazer uma insinuação de sentido 
individual. Devo dizer a V. Ex.ª que, realmente, tenho 
inquietações com relação a todos aquêles que lutam 
por um mundo melhor, por uma pátria melhor, 
porque êles estão arriscados a sofrer conseqüências 
dos seus atos. Noto que quando V. Ex.ª faz essa 
especificação, V. Ex.ª quer me trazer para uma 
análise dentro do meu próprio lar. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Ex.ª está 
completamente enganado. V. Ex.ª está se 
precipitando, V. Ex.ª tem inquietações que eu 
respeito. 

O SR. MÁRIO MARTINS: – São inquietações 
de um homem público, de um cristão, de um 
brasileiro. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Ex.ª espere. O 
açodamento não é bom conselheiro. 

O SR. MÁRIO MARTINS: – Pior conselheiro é 
a omissão. Pior que tudo é a indiferença que, no 
caso, raia sempre à traição. 

O SR. DANIEL RRIEGER: – V. Ex.ª  
espere a conclusão. O mundo inteiro está 
conturbado, há uma agitação em tôdas as nações  
do mundo; em tôda parte a juventude se  
alevanta à procura de um ideal, de uma solução. V. 
Ex.ª é muito feliz, V. Ex.ª tem um filho, mas V. Ex.ª 
não tem a paternidade de todos. Não me referi  
ao filho de V. Ex.ª  Falei de inquietação de  
todos os país, que eu respeito. Eu também tenho. 
Não particularizo nunca o debate, não desço  
nunca a determinadas minúcias nem a assuntos 
pessoais. 

O SR. MÁRIO MARTINS: – No meu caso não 
haveria, como não há, nada desairoso em fazer a 
análise da atitude de meu filho. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Mas não desço 
nunca a certos detalhes porque, quando debato os 
interêsses públicos, sempre procuro ficar, mercê de 
Deus, em uma altura que paire acima dos 
sentimentos pessoais, pois só assim melhor posso 
vislumbrar o sentimento da pátria. 

Quero dizer que o Govêrno – e o faço  
com a autoridade de Líder do Govêrno, de homem 
que não compactua com a violência, de homem  
que tem um passado a zelar e que não o 
compromete, porque é o único patrimônio de  
tôda uma longa vida que pode deixar a seu  
filho – quero, Sr. Presidente, dizer que o  
Presidente da República tem profundas 
responsabilidades, é um homem que não se  
pode deixar mobilizar por paixões, tem que agir  
com senso de equilíbrio, tem de procurar a  
verdade, apurar os fatos para, depois dos fatos 
apurados, dar a sua decisão. Inicialmente  
manteve o Reitor da Universidade, que foi acu- 
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sado em notas, no entanto foi mantido, prestigiado, e 
o Presidente me autorizou que declarasse que êle 
voltava para a Universidade com plena autoridade, 
prestigiado pelo Govêrno. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite-me 
V. Ex.ª um aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não! 
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Observe V. 

Ex.ª, nobre Senador, que a acusação ao Reitor da 
Universidade de Brasília foi feita em nota oficial do 
Departamento de Polícia Federal. Se o Presidente da 
República mantém o Reitor, é porque aceitou a 
correção do seu procedimento. Se assim reconhece, 
simultâneamente cabia-lhe, pelo menos, afastar do 
cargo as autoridades de confiança que, acusando o 
Reitor, acusavam o próprio Govêrno da República. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Não, acho que a 
conclusão de V. Ex.ª não é fatal. Mantendo o 
Presidente da República o Reitor da Universidade, 
isso significou que êle merecia sua confiança, e, se 
não tomava qualquer medida contra os outros, era 
porque não havia a presunção de que tivessem 
errado. Até prova formal, era presunção juris tantum. 

Creio que a atitude do Presidente só merece 
ser elogiada, pois está-se conduzindo com a 
imparcialidade que deve presidir os atos de Chefe da 
Nação. Não encontrando nada, por enquanto, na 
atitude do Reitor, o manteve. Aguardem que Sua 
Excelência apure, para saber-se onde realmente 
está a verdade, para que se tome uma ação decisiva 
e definitiva. 

O SR. MÁRIO MARTINS: – V. Ex.ª  
me permite? (Assentimento do orador.) A  
impressão de que se tem, com as palavras de  
V. Ex.ª, é de que o Reitor estaria no banco dos  
réus. O Reitor não foi acusado, portanto não  
deveria sofrer nenhuma penalidade por parte do 
Presidente da República. A sua manutenção 
 

não constitui nenhum prêmio. O Reitor, segundo se 
anunciou, pretendia demitir-se. O Presidente da 
República fêz um apêlo para que continuasse. Não 
há mérito algum. Mas, da forma por que está sendo 
apresentado, parece o seguinte: o Presidente é um 
homem tão bom que nem puniu o Reitor! 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sou um homem 
muito claro; quando falo não deixo dúvidas. O que 
disse é que o Reitor foi mantido porque o Presidente 
não encontrou nada contra êle, no momento. 

O SR. MÁRIO MARTINS: – Não estava  
em jôgo a posição do Reitor. Ele não está sendo 
julgado. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Mas o Reitor foi 
transformado em parte principal da contenda. O 
próprio Senador Josaphat Marinho, em aparte, 
declarou que êle foi acusado pelas autoridades 
policiais. Se êle foi acusado pelas autoridades 
policiais e foi mantido é porque o Govêrno quis 
demonstrar que não encontrava nenhuma 
veracidade, por enquanto, naquelas afirmações. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Mas as 
autoridades que invadiram a Universidade ou os que 
determinaram a invasão continuam em pleno 
exercício de suas funções. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, o 
Senador Mário Martins fêz, e não há como negar, 
uma contradição evidente: invocou pronunciamentos 
dos militares que reputou necessários em 
determinado momento. Posteriormente, falou no 
pronunciamento militar e o condenou. Não sou 
favorável, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na 
normalidade funcional, a nenhum pronunciamento de 
militar, nem num sentido, nem noutro. 

Êles pertencem a um poder, o Poder 
Executivo, cujo Chefe é o Chefe Supremo das 
Fôrças Armadas, o Presidente da República, e só êle 
pode falar em nome das Classes Armadas. 
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É a verdade, e se deve fazer justiça: as Fôrças 
Armadas do Brasil sempre procuraram servir à 
Nação nas horas decisivas. 

Quando elas sentem que periclitam aquêles 
princípios que elas são obrigadas a assegurar, pela 
própria Constituição que rege os nossos destinos, 
então elas interferem, mas não podem viver 
interferindo nos destinos da Nação, enquanto não fôr 
caso de verdadeira salvação pública. 

O Presidente da República não está coagido 
por ninguém; o Presidente da República é um 
homem que tem coragem suficiente para reagir, se 
alguém tentar coagi-lo, e é homem profundamente 
fiel às instituições democráticas do País. Tem dado 
as mais sobejas demonstrações nesse sentido, e 
nesse propósito ainda se mantém e estou certo que 
se manterá. Angustiado e agoniado com os fatos que 
aconteceram, êle está como nós todos estamos; mas 
êle tem maiores deveres: êle é o Chefe da Nação, 
êle deve procurar encaminhar êste País, dentro do 
regime democrático, a seus destinos,... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª me 
permite nôvo aparte? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – ...procurando  
não praticar violências. As violências independem  
do Govêrno; elas acontecem, são fatais. Há  
homens nesta Casa que foram vítimas de violência; 
eu, inclusive, sou um dêles. Mas nunca atribuí ao 
Chefe da Nação a responsabilidade dessas 
violências. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª me 
permite nova intervenção? 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Elas decorrem de 
fatos que quase sempre independem da vontade do 
Chefe da Nação. 

Tem V. Ex.ª o aparte. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Note  

V. Ex.ª, ilustre Líder, que como V. Ex.ª,  
em outras épocas, também a Oposição, neste 
 

instante, não acusou pessoalmente o Presidente da 
República, nem de haver determinado o ato de 
vandalismo contra a Universidade, nem de apoiá-lo. 
Convenha, porém, em que, como ainda há pouco se 
disse nesta Casa, não houve duas vozes divergentes 
no Congresso. A maioria e a Minoria unificaram-se 
no mesmo procedimento condenatório, tão evidente 
foi a brutalidade do ato de invasão da Universidade e 
as violências praticadas contra estudantes, 
professôres, universitários e parlamentares. Ora, 
reconhecida essa circunstância, por unanimidade do 
meio político e da imprensa do País, é evidente que 
o Presidente da República, sobretudo porque 
ressalvava sua situação e sua autoridade, cresceria 
na opinião do País se, no instante em que manteve o 
Reitor, afastasse dos cargos de confiança as 
autoridades que, de modo arbitrário, praticaram os 
atos condenados. É essa omissão que nós não 
entendemos e que – acredito – a Nação não 
entende. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Creio que o 
Presidente deve crescer no conceito da Nação, 
quando suporta a crítica, serenamente, quando 
suporta a impopularidade, para poder apurar e fazer 
justiça. É preferível sofrer a descartar, é preferível 
sofrer a encontrar um responsável para nêle 
descarregar culpa e assim satisfazer a quem critica. 

Creio na lealdade do Presidente da República 
às instituições, creio no desejo sincero do Govêrno 
de resguardar a Constituição e as leis. Por isso estou 
na tribuna, defendendo-o, com convicção, com 
lealdade e, sobretudo, com a minha consciência que, 
mercê de Deus, nunca traiu as minhas inspirações 
liberais. 

Sr. Presidente, a Nação tôda repudia, e o 
Govêrno também repudia, a violência, mas que não 
se faça disso porta para a subversão, porque há, 
dentro da Constituição, o princípio da igualdade de 
todos perante a Lei. 
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O estudante, embora mereça o respeito, 
porque é a esperança da Nação, quando viola leis, 
também deve ser punido, porque, onde não 
houvesse igualdade, onde todos não fôssem iguais 
perante a Lei, não existiria um sistema legal, existiria 
um regime de arbítrio, de privilegiados. 

A Nação pode confiar no homem que a dirige, 
que tem o alto pensamento de servi-la e tem 
coragem de executar aquilo a que se propôs. Se não 
fôsse, Sr. Presidente, por correção moral, que 
ninguém lhe pode contestar, seria, ao menos, por 
inteligência, porque nenhum govêrno inteligente, 
numa hora em que a subversão, vinda do 
estrangeiro, se desmoralizava com a invasão da 
Tcheco-Eslováquia iria criar um clima contra o 
govêrno, quando desmoralizados estavam os 
agitadores, que outras coisas não querem senão a 
implantação do caos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu quero,  
ao final, congratular-me com a bancada do  
meu partido, que tem a independência de pensar  
e a grandeza de agir. Não queremos, jamais 
havemos de querer, um partido submisso 
incondicionalmente a ninguém, e nem o Presidente, 
que se declara correligionário nº 1, da ARENA, 
pretende que seu partido seja constituído de  
homens que não tenham dignidade de agir  
e de pensar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Nação pode 
confiar no homem que dirige os seus destinos, 
porque êle não tem outro propósito e outra meta 
senão mantê-la dentro da legalidade e promover a 
sua grandeza. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Tem a palavra o Sr. Senador Adolpho Franco, por 
cessão do Sr. Senador Aarão Steinbruch. 

O SR. ADOLPHO FRANCO (lê o  
seguinte discurso.): Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o movimento da mocidade em  
todo o mundo está a exigir dos homens  
responsáveis uma profunda meditação. 
 

Não podemos negar ou esconder que estamos em 
frente a uma fase de renovação das estruturas 
sociais e econômicas e o nosso dever, quando 
vemos os estudantes de tôda a América e a 
mocidade dos países comunistas saírem às ruas 
pedindo solução para os seus problemas, é 
perscrutar e examinar as explosões estudantis, 
sempre emocionais, é sentir o que há de agitação e 
exploração política, e o que há de justo nessas 
reivindicações, infelizmente às vêzes demonstradas 
por meios violentos e desrespeitosos. 

Os moços explodem nas universidades 
americanas, em Berlim, Milão, Paris, Madrid, 
Bruxelas, Varsóvia, Praga, Belgrado e em quase 
tôdas as cidades da América Latina, e, agora, 
especialmente no nosso País. Não é exagêro afirmar 
que existe uma universalidade geográfica na 
contestação e na reação estudantil. 

E é a esta universalidade que o Govêrno dever 
atender; é essa contestação universal que deve ser o 
tema principal das nossas preocupações. Se há 
universalidade na contestação, não há como duvidar 
que ela encobre uma outra, muito mais grave e séria, 
qual seja a universalidade social da contestação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. ADOLPHO FRANCO: – Pois não. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Quero 

assinalar o prazer com que ouço V. Ex.ª usar, nesta 
primeira parte do seu discurso, a linguagem mais 
adequada no exame do problema. V. Ex.ª reconhece 
a universalidade da contestação e, assim, utiliza a 
linguagem mais apropriada. Porque nós não 
encontraremos solução para o problema 
pretendendo negar a verdade. 

O SR. ADOLPHO FRANCO: – Agradeço o 
aparte de V. Ex.ª. 

(Retomando a leitura.) 
Estamos sentindo que os moços não  

são contra o Govêrno, não são contra a  
Oposição, êles estão lutando por algo mais 
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decisivo, como afirma o líder estudantil alemão Rudi 
Dubschke: 

"Hoje, não é uma teoria abstrata da história 
que nos une; é, ao contrário, o desgôsto existencial 
de uma sociedade que se perde em palavrório  
sôbre a liberdade, enquanto reprime por meios  
tanto violentos como sutis, as aspirações e  
as necessidades imediatas dos indivíduos e a 
emancipação sócio-econômica dos povos em luta.  
A burocracia governamental em seu conjunto  
não compreende nada do que se passa... Nos 
conflitos que engendra o sistema, vê a obra de 
agitadores profissionais, a menos que veja um 
conflito de gerações". (La Quizainne Literaire, julho 
de 1968). 

Devemos admitir que as causas de explosão 
no mundo são as mais variadas. Recusam os  
moços a uma morte inglória no Vietnã, reagem à 
violenta e vergonhosa ocupação de Praga ou 
clamam, como os franceses, contra "salários leves e 
tanques pesados". 

Nos países onde tudo se planeja e no  
Brasil vamos agora encaminhando e elaborando 
mais um plano de desenvolvimento, há dinheiro  
para foguetes, para bombas, para obras suntuosas e 
faltam vagas nas escolas, ou, o que é mais grave 
ainda, faltam vagas para os formados na  
Sociedade. Quantos jovens se formam anualmente, 
e aguardam oportunidade para o exercício de  
suas aptidões? 

Aqui surge a nossa maior tarefa e 
responsabilidade. Não podemos evitar e temos 
obrigação de oferecer cultura aos moços, mas 
devemos planejar e executar de imediato os  
planos para que êstes moços de hoje possam  
tomar os seus lugares na Sociedade. Devemos 
acelerar o nosso desenvolvimento, aumentar  
o nosso campo de empregos e oportunidades  
e ampliar, rasgar, violentar os nossos  
quadros universitários, secundários e primá- 
 

rios. Possuímos hoje 327 vêzes menos estudantes 
universitários que a pequenina Bélgica. Apenas 2% 
dos moços brasileiros entre 18 e 24 anos estão 
matriculados no ensino superior, e o que verificamos, 
e as estatísticas confirmam, é "que enquanto os 
países progridem e se desenvolvem, os gastos com 
a educação se elevam, crescem e aumentam três 
vêzes mais depressa que a despesa nacional total, e 
a proporção do incremento à produção econômica 
devido à educação é provàvelmente maior do que a 
devida ao investimento de capital". É o que afirma 
Thomaz Schultz in "The American Economy" nº 51, 
março de 1961. 

Esta citação do eminente economista 
americano ilustra a conhecida relação de que os 
gastos com o ensino, a educação a saúde devem ser 
sempre superiores aos despendidos com o 
desenvolvimento material. No entretanto, se 
examinarmos orçamento federal vamos constatar 
que despendemos com a Educação menos do que a 
Argentina, Chile e México, possuindo hoje o Brasil, 
em têrmos proporcionais e mesmo em números 
absolutos, maiores índices de analfabetismo 
necessidade educacionais. 

O SR. ARNON DE MELLO: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. ADOLPHO FRANCO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. ARNON DE MELLO: – Apenas para 
informação: o Brasil despende com educação 3,5% do 
seu produto bruto. É quanto despendem a França e a 
Alemanha Ocidental. Tenho a impressão de que o que 
precisamos, sobretudo no Brasil, é de gastar bem o 
que gastamos com educação. O Estado de V. Ex.ª, 
por exemplo, a Universidade do Paraná, tem 250 
metros por aluno. Uma área ociosa excepcional. Se 
reformularmos a distribuição de verbas, acredito que 
poderemos fazer um programa educacional que não 
satisfaça de todo, mas melhore excepcionalmente a 
situação do ensino superior do Brasil. 
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O SR. ADOLPHO FRANCO: – As palavras  
de V. Ex.ª são muito valiosas para o meu  
discurso. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. ADOLPHO FRANCO: – Com prazer. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Tenho a 

impressão de que o aparte do nobre  
Senador Arnon de Mello não pode significar 
contestação... 

O SR. ARNON DE MELLO: – Apenas 
informação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – ...ao discurso 
de V. Ex.ª E, como informação, cumpre dar-lhe a 
devida dimensão. Se há uma área ociosa na 
Universidade do Paraná, como áreas ociosas há em 
outras universidades do País, a culpa não é das 
instituições. A culpa é da orientação dos governos 
que não vêm assegurando os recursos necessários à 
expansão da vida universitária. 

O SR. ADOLPHO FRANCO: – Agradeço o 
aparte de V. Ex.ª. 

(Lendo.) 
Falamos muito em democracia nesta Casa, 

pregamos a liberdade de expressão e a liberdade de 
viver, proclamamos o direito à verdade, escrevemos 
na Constituição o acesso de todos à cultura e à 
justiça. 

E é isto o que os jovens pedem e estão 
reclamando nas ruas e nas praças públicas.  
Por que não lhes conceder? Eles não representam 
metade da nossa população e não despendemos 
com êles apenas 8% do nosso orçamento  
nacional? 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Permite 
V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador.)  
Eu poderia usar a expressão do nobre Senador 
Arnon de Mello – para informação. Esses  
oito por cento não são reais, porque englobamos 
nêles a parte burocrática com a rigorosamen- 
 

te educacional. Se V. Ex.ª atentar para o 
investimento em educação, verá que o percentual  
é bem mais baixo. Aí nesse total estatístico se 
situam pagamento de funcionários, manutenção  
etc. Para a educação pròpriamente dita, e é  
isto que tem empolgado a juventude no sentido  
da reclamação de verbas, vamos ver que, 
desgraçadamente pouco sobra. Nessas condições,  
a nossa Pátria se situa abaixo da crítica no que  
diz respeito à educação. Há aquêles que gostam  
de comparar o Brasil aos Estados Unidos. V. Ex.ª 
sabe que os têrmos são desproporcionais, são 
desproporcionalíssimos. Então, quero também, 
coadjuvando a tese de V. Ex.ª, dizer que êsse 
percentual ínfimo não condiz com a nossa população 
– e me permito discordar de uma afirmação de V. 
Ex.ª que diz que a metade dela é de jovens; hoje, 
acho que já atingimos mais da metade. As 
estatísticas demográficas, os laboratórios estatísticos 
do IBGE provam que vamos caminhando para  
60% da população brasileira constituída de jovens.  
E está estimado que, em 1980, 70% da nossa 
população será constituída de elementos de idade de 
25 anos para baixo. Esta é a realidade que encerra 
um desafio. Congratulo-me não só com. V. Ex.ª mas 
com todos os Senadores, com todos os Deputados, 
com todos os educadores, com aquêles que se têm 
voltado para o problema, e estou falando a um 
homem de emprêsa. V. Ex.ª, por certo, conhece um 
livro que é best-seller no Brasil, de autoria de John 
Kenneth, "O Nôvo Estado Industrial", e um outro, 
também best-seller, "O Desafio Americano", de Jean-
Jacques Schreiber. Essas obras mostram, e está 
provado, que só pode haver desenvolvimento 
econômico quando se investe na educação. E aqui 
cabe ressaltar: o discurso de V. Ex.ª não é político, é 
apenas um comentário frio, sincero e correto sôbre 
os problemas educacionais. Se não atentarmos  
bem para isso, não resolveremos êsse problema.  
A prova está que nas nossas universidades 
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há essa grita, há êsse movimento para que as 
estruturas arcaicas sejam reformadas com urgência, 
para que os mestres – aliás há uma palavra muito 
interessante, usada na moderna tecnologia 
educacional, que é reciclagem – para que os mestres 
façam a reciclagem, porque êles estão 
empedernidos, não têm estímulos. V. Ex.ª me perdoe 
a interrupção, mas seu discurso é muito sedutor e 
me abalancei a aparteá-lo. V. Ex.ª sabe que um 
catedrático de universidade ganha menos do que um 
contínuo do Senado? Com êsse desestímulo tem 
que haver êsses problemas alinhados por V. Ex.ª. 

O SR. ADOLPRO FRANCO: – Agradeço a 
cooperação de V. Ex.ª e continuo: 

(Lê.): 
O que a mocidade está nos exigindo são as 

nossas promessas, é a efetivação dos nossos rótulos 
de instituições democráticas, é o ajustamento à 
nossa vida real e efetiva dos princípios consagrados 
na Constituição que votamos e juramos. 

O aparelhamento da polícia não é a solução 
para o problema escolar e universitário do Brasil. A 
solução deverá vir do próprio Govêrno, apressando a 
nossa reforma do ensino, ampla e democrática, 
acelerando o nosso desenvolvimento, promovendo o 
aumento da produção, para que não faltem aos 
homens do amanhã as oportunidades esperadas e 
almejadas. 

Não consideremos os estudantes nossos 
inimigos. Vamos dar-lhes audiência e sentir o nosso 
futuro. Vamos demonstrar-lhes que estamos 
trabalhando para o desenvolvimento brasileiro, que 
estamos nos esforçando para propiciar-lhes a vida 
melhor do amanhã, vamos dizer-lhes das nossas 
dificuldades, mas vamos demonstrar-lhes que tudo 
estamos fazendo para o nosso progresso, pelo 
progresso tecnológico e científico que poderá vencer 
as dificuldades e as nuvens negras dos dias que 
virão. 

É o diálogo que devemos procurar. Não a 
violência. 

Lembremos de alguns dos seus "slogans" na 
luta de Paris. Queremos "a imaginação no Poder". 
Sim, a imaginação. Imaginação que crie o progresso, 
que delineie horizontes além dos espectros da 
guerra, das revoluções e das crises econômicas 
estagnatórias. 

O SR. PETRÔNIO PORTELA: – V. Ex.ª me 
permite? (Assentimento do orador.) Tenho certeza 
de que, nesta frase, há uma síntese admirável  
de todos os problemas da juventude: imaginação  
no poder. É o que nos está faltando. É o que  
nos traz a perplexidade em todo o mundo e  
é isto que a sensibilidade da juventude nos trouxe 
como mensagem. Quero, neste ensejo em que V. 
Ex.ª, magistralmente, dá sua contribuição ao 
Senado; dizer-lhe que é dêsses trabalhos, dessas 
pesquisas, em suma, dêsses pronunciamentos  
que o Brasil precisa, que o mundo está a  
reclamar, para que possamos sair do impasse. V. 
Ex.ª alteia o nosso diálogo, dando a contribuição 
que, constando dos nossos Anais, há de  
demonstrar as nossas preocupações e há de 
demonstrar ao mundo que o Parlamento brasileiro 
cuida dos seus problemas e é sensível à mensagem 
da juventude. 

O SR. ARNON DE MELLO: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? (Assentimento do orador.) A propósito 
dos estudantes franceses, eu gostaria de lembrar, à 
margem da oração de V. Ex.ª, que no discurso de 
posse no Ministério dá Educação, o Ministro Edgar 
Faure, referindo-se a esta fase, teria declarado o 
seguinte: "Nós que estamos no Poder, convocamos 
a imaginação para êle." 

O SR. ADOLPHO FRANCO: – Muito obrigado. 
(Concluindo a leitura.) 
Imaginação e realização, completaria  

eu, que ofereça à comunidade nacional o 
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acesso à cultura, que faça desaparecer a fome, o 
subemprêgo e onde se respeitem as relações 
humanas e as liberdades do homem. 

Estas minhas palavras foram escritas nos 
momentos da crise recente na Universidade de 
Brasília e quando vamos iniciar o debate da nossa 
reforma universitária. É um alerta. Vamos dar aos 
moços do Brasil uma lei pura e simples justa e 
objetiva. Ao reformar as nossas universidades, 
adotemos os ensinamentos de Paulo VI: 

"Se a procura do desenvolvimento pede um 
número cada vez maior de técnicos, exige um 
número cada vez maior de sábios de reflexão 
profunda, em busca de um humanismo nôvo, que 
permita ao homem moderno o encontro de si 
mesmo". 

"Populorum Progressio". Parágrafo 20. (Muito 
bem!) 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Edmundo Levi – Milton Trindade – Cattete 

Pinheiro – Lobão da Silveira – Clodomir Millet – 
Sebastião Archer – Victorino Freire – Petrônio 
Portela – Sigefredo Pacheco – Duarte Filho – Dinarte 
Mariz – Ruy Carneiro – Pessoa de Queiroz – Arnon 
de Mello – José Leite – Antônio Balbino – Josaphat 
Marinho – Paulo Torres – Mário Martins – Aurélio 
Vianna – Nogueira da Gama – Carvalho Pinto – João 
Abrahão – Armando Storni – Ney Braga – Mello 
Braga – Celso Ramos – Antônio Carlos – Attílio 
Fontana – Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 
Aos demais oradores inscritos será assegurada a 
palavra após a Ordem do Dia. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Item I 
 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 

1.097, de 1968, de autoria do Senhor Senador 
Aurélio Vianna, solicitando urgência, nos têrmos do 
art. 326, letra 5-C, do Regimento Interno, para o 
Projeto de Lei do Senado nº 73, de 1968, que dispõe 
sobre a prestação de exame psicotécnico, para o 
preenchimento e exercício de funções policiais do 
pessoal do Departamento de Policia Federal, das 
Polícias Militares e das Polícias Civis, e dá outras 
providências. 

 
Em votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto figurará na Ordem do Dia da quarta 

Sessão ordinária subseqüente ou seja, no dia 11 do 
corrente. 

 
Item 2 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 28 (nº 47-B/67, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Sr. Presidente da 
República, que "aprova o Convênio Interamericano 
de Sanidade Animal, assinado no Rio de Janeiro, a 
18 de julho de 1967", tendo: 

 
PARECERES FAVORÁVEIS, sob os nos 649 e 

650, de 1968, das Comissões: 
– de Relações Exteriores e 
– de Agricultura. 
Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser usar da 

palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
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Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 28, DE 1968 
 

(Nº 47-B/67, na Casa de origem) 
 
Aprova o Convênio Interamericano de 

Sanidade Animal, assinado no Rio de Janeiro, a 18 
de julho de 1967. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o Convênio 

Interamericano de Sanidade Animal, assinado  
no Rio de Janeiro, a 18 de julho de  
1967. 

Art. 2º – Este Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 
Item 3. 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 33, de 1968 (nº 75-A/68, na 
Câmara dos Deputados), que "aprova o Acôrdo 
Cultural, concluído entre o Brasil e a Theco-
Eslováquia, assinado no Rio de Janeiro, em 16 de 
abril de 1962", tendo: 

 
PARECERES FAVORÁVEIS, sob os nos 708 e 

709, de 1968, das Comissões: 
– de Relações Exteriores e 
– de Educação e Cultura. 
Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser usar da 

palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
projeto vai à Comissão de Redação.  
É o seguinte o projeto aprovado: 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 33, DE 1968 
 

(Nº 75-A/68, na Casa de origem) 
 
Aprova o Acôrdo Cultural concluído entre o 

Brasil e a Tcheco-Eslováquia, assinado no Rio de 
Janeiro, em 16 de abril de 1962. 

 
Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o Acôrdo Cultural 

concluído entre a República Federativa do Brasil e a 
República Socialista da Tcheco-Eslováquia, assinado 
no Rio de Janeiro, em 16 de abril de 1962. 

Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 
Item 4. 

 
Discussão, em turno único, do Requerimento 

nº 1.074, de 1968, do Sr. Senador Vasconcelos 
Tôrres, solicitando transcrição, nos Anais do Senado, 
do artigo intitulado "Melancolia", de autoria do 
jornalista Osvaldo Peralva, publicado no Correia da 
Manhã, de 25 de agôsto de 1968. 

 
Em discussão o requerimento. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer 

uso da palavra, darei a discussão como encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

requerimento, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. Será feita a transcrição solicitada. 
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ARTIGO DE AUTORIA DO JORNALISTA 
OSVALDO PERALVA, INTITULADO 
"MELANCOLIA", PUBLICADO NO CORREIO DA 
MANHÃ DE 25 DE AGÔSTO DE 1968, QUE SE 
PUBLICA NOS TÊRMOS DO REQUERIMENTO Nº 
1.074/68, DE AUTORIA DO SR. SENADOR 
VASCONCELOS TORRES. 

 
"MELANCOLIA 
A atitude de alguns líderes estudantis em face 

dos acontecimentos na Tcheco-Eslováquia, nestes 
dias, projeta uma sombra de melancolia sôbre o 
destino de seu movimento, enquanto político. Não se 
ergueu, entre êles, uma voz mais alta para verberar 
com veemência e sem tergiversações o crime 
soviético. Da covardia de uns, declarando a 
indisponibilidade de informações seguras ou a 
irrelevância do assunto em face das questões 
nacionais, ao sofisma grosseiro de outros, 
descobrindo em Dubcek um agente do capitalismo, a 
sensação que se tem é a de um envelhecimento 
precoce dêsses jovens lideres, corrompidos pelo 
oportunismo e pela inautenticidade. 

É de todos sabido que os atuais dirigentes 
estudantis se distribuem pelos vários ramos da 
extrema-esquerda brasileira, e que a extrema-
esquerda, como sua congênere da direita, é 
ferozmente paternalista, portanto ditatorialesca, 
partidária da opressão interna e internacional, desde 
que seja ela, e não sua rival, que a exerça. Mas 
mesmo os jovens dos países comunistas, 
precisamente porque à juventude são próprios o 
amor profundo à justiça e à liberdade, têm feito 
causa comum com todos os movimentos de protesto 
no mundo ocidental. O mínimo que se podia esperar, 
pois, dos seus colegas brasileiros, era uma 
solidariedade ativa, aberta, digna, às vítimas da 
agressão russa. 

Isso não se verificou. Os liderados foram 
traídos pelos líderes, e a indignação da  
esmagadora maioria da juventude estudantil ante o 
ato de banditismo soviético, não encontrou os 
instrumentos de manifestação, a voz de comando 
que esperava não chegou. Os comandantes estavam 
politicando, digladiando-se em tôrno dos postos a 
conquistar ou defender nas organizações que 
congregam os estudantes. E a bandeira das 
liberdades, largada ao chão, foi empunhada por 
grupos da extrema-direita, que não arrastam a 
massa juvenil atrás de si, que não dispõem da 
máquina organizacional para promover passeatas, 
mas que são suficientes para manifestar-se, como o 
fizeram, nos comícios-relâmpagos e pichações de 
paredes. 

O movimento universitário brasileiro tem  
um belo passado de lutas em defesa das mais 
nobres causas humanas. Sua liderança sempre  
foi disputada por elementos das mais variadas 
tendências políticas e ideológicas, mas tôdas elas 
procuravam expressar a vontade e os sentimentos 
da maioria democrática. Só na última fase do 
Govêrno Goulart é "que o aparelho corruptor  
do Estado conseguiu atrelar ao seu carro 
demagógico e aventureiro a União Nacional dos 
Estudantes, fomentando peleguismo juvenil, 
disfarçado sob um manto ideológico, da mesma 
forma que já havia sido feito com o movimento 
sindical. 

A inépcia e o reacionarismo com que  
o movimento estudantil foi tratado, a partir de  
abril de 1964, não ensejaram o aparecimento  
de novos líderes da classe autênticamente 
democráticos. Dissolvida a sua organização,  
como se fôsse um antro de marginais, posta em 
prática a famigerada Lei Suplicy, reprimidos 
policialmente todos os seus atos de protesto, 
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recusadas pelo Govêrno suas mais legítimas 
reivindicações, atirados, enfim, no ostracismo e na 
ilegalidade, os estudantes terminaram caindo sob a 
liderança de elementos extremistas. 

Exagerados em certos casos, imaturos em 
outros, êsses líderes cresceram e se firmaram à 
custa dos erros e desatinos governamentais, na 
medida em que se colocavam à frente das justas 
aspirações de seus companheiros, inclusive as de 
natureza política, comuns à grande maioria da 
comunidade nacional – como o direito de livre 
organização e as liberdades irrestritas de 
pensamento e manifestação. E quando contra êles 
arremeteram as patas dos cavalos e o chanfalho dos 
policiais, como sucedeu no Rio e em tantas partes, a 
população inteira se levantou para defendê-los e se 
unir ao seu protesto contra a violência e o 
discricionarismo. 

Essa solidariedade de tôdas as camadas 
sociais há de continuar sendo prestada aos 
estudantes, na campanha que vêm desenvolvendo 
por mais verbas, por melhores condições de estudo, 
pela reforma da Universidade, pelo direito de 
participação nas responsabilidades do ensino e pelas 
mais amplas liberdades democráticas. Mas os lideres 
de que hoje dispõem se mostraram desqualificados 
para isso. Agora, quando falarem contra a 
intervenção norte-americana no Vietnam, e quando 
clamarem por liberdades democráticas, e quando 
fizerem menção à ditadura e ao imperialismo, suas 
vozes soarão em falsete, porque perderam a 
autoridade moral para fazê-lo. 

A brava e generosa mocidade das escolas e 
universidades acabará descobrindo, 
melancolicamente, que não tem os líderes que 
merece." 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 
Item 5. 

 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de 

Lei do Senado nº 65, de 1968, de autoria do Sr. 
Senador Aarão Steinbruch, que "dispõe sôbre o 
fornecimento obrigatório de café matinal gratuito aos 
empregados, por emprêsas individuais ou coletivas 
contando mais de dez funcionários, e dá outras 
providências" (aprovado, com emendas, na Sessão 
de 29 de agôsto de 1968), tendo: 

 
PARECER, sob o nº 710, de 1968, da 

Comissão: 
– de Redação, com a redação do 

vencido em primeiro turno. 
Em discussão o projeto. 
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Sr. Presidente, 

peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 

Tem a palavra o nobre Senador. 
O SR. ATTÍLIO FONTANA (sem revisão do 

orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto 
ora em discussão traz no seu texto certos 
dispositivos que trarão grandes inconvenientes, se 
aprovados. 

Aumenta a despesa das emprêsas na ordem 
de 3 a 4% na fôlha de pagamentos, emprêsas que já 
estão suficientemente oneradas com os encargos 
sociais e trabalhistas que, segundo os técnicos, já 
sobem a 80% sôbre as fôlhas de pagamento. 

Se desejamos desenvolver êste País, se 
desejamos seu progresso, devemos considerar que 
todos os encargos que forem transferidos para os 
empresários serão forma impeditiva dêsse 
desenvolvimento; dêsse progresso. Serão, sim, 
contribuição para que tenhamos, cada dia, maior 
número de patrícios sem possibilidade de colocação 
no mercado de trabalho, patrícios que necessitam 
iniciar-se na vida trabalhando e ganhando 
honestamente. 
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Sem desenvolvimento, não haverá possibilidades de 
novos empregos. 

Ainda agora, ouvimos o depoimento de Sr. 
Ministro da Indústria e do Comércio. Declarou S. Ex.ª 
que, por ano, 850.000 brasileiros, aproximadamente, 
completam idade para iniciar as suas atividades 
trabalhando, encaminhando-se na vida. 

E, da maneira que estamos fazendo, se 
aprovarmos projetos de lei que oneram cada vez 
mais a emprêsa, nós estaremos criando dificuldades, 
para êsses jovens que precisam encontrar mercado 
de trabalho. 

Não sòmente isto, Sr. Presidente. O projeto 
determina que a emprêsa que tenha dez ou mais 
funcionários é obrigada a servir-lhes uma refeição 
matinal, no mínimo café com pão e manteiga. 
Determina, também, que a emprêsa tenha que 
providenciar o espaça, o local, para poder servir êsse 
café, antes ou durante o período de trabalho 
matutino. 

Como é sabido, existem muitas emprêsas com 
mais de dez funcionários ou dez operários, (sejam 
êles operários ou funcionários; é o mesmo) e que 
não dispõem de espaço para servir essa refeição 
matinal. 

Lembraríamos casas comerciais, lojas, em 
centros urbanos, pequenas indústrias, localizadas 
em edifícios de muitos andares onde alugam espaço 
exíguo para as suas atividades. Como poderiam 
cumprir a exigência dêste projeto, dispor de lugar 
para receber os funcionários e servir-lhes essa 
refeição matinal? 

Lamentamos, mas achamos mesmo que êste 
projeto não tem como ser aplicado, se fôr aprovado e 
transformado em lei. Nestas condições, Sr. 
Presidente, sairá do Senado, Casa tida como 
revisora, composta de homens experientes, de 
homens que pesam bem os seus atos, projeto que, 
se aprovado também na outra Casa, deixará o Sr. 
Presidente da República em dificuldade para 
sancioná-lo. 

Dai porque me parece devemos pesar  
bem as nossas decisões, considerar bem 
 

nossos atos e não deixar que passem projetos de lei, 
que criarão maiores dificuldades e maiores 
problemas. 

Tudo o que onera a produção, seja no  
setor agropecuário, seja no comercial ou seja no 
industrial, onera o povo brasileiro. De sorte que  
êste projeto, em última análise, vai gravar aquêles 
que não se beneficiam dessa medida. E, no  
caso, uma das grandes classes com que nos 
devemos preocupar tanto é a dos agricultores,  
que somam 60% ou mais da população brasileira.  
Os que vivem nos campos, lutam e sofrem, não  
se beneficiam com êste projeto; ao contrário,  
esta medida virá onerar o seu trabalho, a sua 
atividade. 

Quando da votação da Constituição de 1967, 
foi aprovado um dispositivo segundo o qual o 
Congresso Nacional não pode tomar iniciativa,  
em matéria financeira, que onere o Erário. E  
isso tem sido observado. Infelizmente, não  
fizemos o mesmo quando se trata de interêsses 
públicos também, mas que atingem setores da  
vida nacional, como o caso dêste projeto. Nós 
votamos encargos pensando apenas nos  
benefícios que vão trazer a determinado grupo, a 
determinada profissão, a determinada setor. Não 
lembramos, então, que todos êsses benefícios  
que procuramos dar a essas classes, a êsses 
grupos, vão onerar outros setores da vida nacional, 
como o da agricultura, dos homens que trabalham  
no campo. 

Julgamos que esta Casa não deve aprovar 
êsse projeto. Me é inexeqüível e, assim sendo, vai 
encontrar, na outra Casa e no próprio Executivo, 
uma barreira que não poderá vencer. E que não 
deve vencer, porque criará um tumulto, criará 
situações das mais confusas para a sua execução. 

Todavia, devemos procurar outra maneira de 
beneficiar os trabalhadores, Sr. Presidente. 

Como é público e notório, sempre  
defendemos padrão de vida melhor,  
principalmente para os modestos trabalhadores  
que ganham salário-mínimo, e o 
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fazemos não só com palavras, mas com atos. Como 
empresário que somos, desejaríamos que o 
empresariado brasileiro encontrasse uma forma de 
contribuir para elevar o padrão de vida dos modestos 
trabalhadores. Mas, se nós onerarmos, como 
estamos onerando, as emprêsas em nosso País, não 
estaremos beneficiando, pròpriamente, a classe de 
trabalhadores. 

Repito, o que é do conhecimento público, os 
encargos sociais e trabalhistas sobem a mais de 
80% da fôlha de pagamento que os empresários têm 
de enfrentar. Se, em lugar de onerar tanto o 
empresário, procurássemos dar melhor salário para 
os trabalhadores, sem dúvida alguma não teríamos 
tanto que lamentar condições de vida tão difíceis 
para o trabalhador que ganha salário-mínimo, ou 
mesmo mais. 

Sempre que votamos leis, em que vão ser 
aumentadas essas despesas, beneficiamos pouco, e 
muitas vêzes até não beneficiamos, mas os 
encargos pesam sôbre os empresários. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – V. Ex.ª 
me permite um aparte? 

O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Com prazer. 
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Eu queria 

fazer uma pergunta ao meu eminente colega.  
Fui informado – aliás, isso lhe deixa muito bem –  
de que V. Ex.ª, progressista como é, adota nas  
suas emprêsas a que se pretende transformar  
em lei. Nesse instante, quero dizer que desejaria 
imensamente emendar êsse projeto, porque acho 
que nós deveríamos atender também às  
pequenas emprêsas. De quatro já é mais ou  
menos familiar, artesanato. Por exemplo, uma 
emprêsa com nove trabalhadores, êsses não 
poderão tomar o café. Mas, para não retardar a 
tramitação do projeto – e houve até apêlo de um 
jovem assessor do Senado, o funcionário Eurico 
Auler, a quem atendi, sem falar, evidentemente, na 
aflição que o meu colega e amigo, Senador Aarão 
 

Steinbruch, experimentava, porque qualquer emenda 
retardaria a apreciação da matéria. Hoje, V. Ex.ª 
sabe, pode dar-se pílulas de vitaminas – não a pílula 
anticoncepcional, pois quando se fala em pílula há 
um terror enorme – de vitamina b, de vitamina c, 
complexo b, um mingau ou uma refeição quente. E 
quando V. Ex.ª debate êsse projeto, gostaria de 
perguntar se V. Ex.ª, como outros empresários, dá a 
seus funcionários êsse café. Nós, aqui no Senado, 
tomamos chá, café-com-leite. Então, vamos estender 
isso aos trabalhadores, através dêsse projeto que é 
a "bossa nova" do 13º salário. O Senador Aarão 
Steinbruch parece estar quieto e, de repente, se 
agita e sai com uma proposição dessas que 
merecem o apoio de todos nós. Tanto assim que, na 
primeira discussão, o projeto passou, como creio que 
passará na segunda. Mas, permita-me V. Ex.ª 
insistir: V. Ex.ª dá a seus funcionários êsse café-
com-leite? Disseram-me que, mais que isso, V. Ex.ª 
fornece um acessório alimentar a seus 
trabalhadores. Se V. Ex.ª confirmar, será um elogio 
prévio que estou fazendo de sua conduta, e que o 
Senado vai homologar o que já se faz em várias 
emprêsas no País. E como o Senador Aarão 
Steinbruch não pode apartear, por estar na 
Presidência, penso ter interpretado o pensamento de 
S. Ex.ª, cá, da planície. 

O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Disse, ainda há 
pouco, que não apenas com palavras, mas com atos, 
costumamos pautar a nossa vida pública e a de 
empresário. Conseqüentemente, tratamos os nossos 
empregados da maneira mais justa, tudo fazendo 
para que possam viver confortàvelmente. 

O nobre representante do Estado do Rio de 
Janeiro declarou que temos, aqui no Senado, o 
nosso cafèzinho com pão e manteiga, queijo ou 
presuntinho "Sadia", às vêzes. Está muito certo. 
Pediria, então, fôsse emendado o projeto, 
estendendo êsses benefícios a todos os 
trabalhadores brasileiros, sejam os das indústrias, do 
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comércio, da lavoura ou da pecuária, porque não é 
justo que se vote uma lei que vai beneficiar apenas 
parte daqueles que trabalham. Se tomamos o nosso 
gostoso cafèzinho, chá, refrigerante... 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Biscoitos 
e sanduíches... 

O SR. ATTÍLIO FONTANA: – ...devemos 
proporcionar essas mesmas condições aos que 
trabalham no campo, aos lavradores e pecuaristas. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – ...e 
presunto "Sadia" que é o melhor. 

O SR. DESIRÉ GUARANI: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Pois não. 
O SR. DESIRÉ GUARANI: – Como empresário, 

V. Ex.ª conhece o princípio de que tudo o que aumenta 
o consumo favorece o produtor. Discordo da afirmação 
de V. Ex.ª de que o projeto não beneficiará a pecuária e 
nem a agricultura. Pelo contrário, êle beneficiará êsses 
setores porque é tão baixo o padrão de vida do 
trabalhador brasileiro que a sua execução, que obriga 
ao fornecimento de uma "média" com pão e manteiga, 
vai aumentar o consumo de leite, de açúcar, de café, 
de trigo e de mandioca, já que esta entra na 
composição do pão, indiretamente, beneficiando tôda a 
produção brasileira do setor rural. 

O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Muito bem, 
nobre Senador. Mas, de onde provirão os recursos 
para pagamento dessa alimentação? Alguém terá de 
pagar, e então, ou se pagará menos para o produtor, 
ou será descontado o lavrador e o pecuarista. Isto, 
porque o dinheiro para pagar essa despesa não vem 
do céu, infelizmente: tem de sair da própria atividade. 
Se beneficiamos uns, outros têm de ajudar a pagar 
êsse benefício. Se beneficiamos uma classe, 
estaremos onerando outra classe. Esta é a lógica a 
que ninguém pode fugir. 

Por essas razões é que defendemos com 
ardor êsse nosso ponto de vista. Além do 
 

que, êsse projeto é impraticável em muitas 
emprêsas. Não há como poder obrigar, por exemplo, 
um lojista da "W-3", ou situado num centro urbano 
qualquer, que não tem espaço sequer para colocar 
as suas mercadorias, que reserve uma sala, como 
diz o projeto, um lugar, enfim, com refrigerador, com 
mesas, com toalhas, enfim, com todos os apetrechos 
necessários para oferecer êsse café. 

Não é viável o projeto, além das outras 
inconveniências que já citamos e, por esta razão, Sr. 
Presidente, fazemos o esfôrço dado que não é muito 
comum usarmos da palavra para a combater ou 
defender projeto, mas, no caso, muito embora, como 
disse o nobre Senador Vasconcelos Tôrres, o projeto 
não atinja as minhas emprêsas, como não atinge, eu 
não posso exigir que todos os demais tenham que 
cumprir essas condições, pelo fato de eu poder 
oferecê-las. Muitos não têm essas condições. 

Ademais, – e seria apenas para lembrar – há 
emprêsas que têm não raro um milhar, dois ou três 
milhares de operários. E oferecer um café a 3.000 
operários de manhã antes do início dos trabalhos, de 
muita gente e de muito espaço se necessitaria para, 
simultâneamente, oferecer êsse café, essa refeição, 
como quer que seja. Como vamos votar um projeto 
dêsses, Srs. Senadores? Êle é impraticável, 
inexeqüível. Portanto, não devemos aprová-lo, a 
menos que se possa estender o benefício a todos os 
trabalhadores em geral, indistintamente. Mas que 
todos, funcionários e operários em geral, possam 
tornar seu café com pão e manteiga, e não só o 
daquelas emprêsas que tiveram essa felicidade de 
organizar e oferecer a seu pessoal essa refeição 
ligeira. Com a providência abrangendo a todos, não 
estaremos beneficiando uma facção, em prejuízo de 
outras. 

Assim sendo, Sr. Presidente, faço um apêlo aos 
eminentes Líderes da Maioria e da Minoria desta Casa, 
para que não aprovem o projeto. Com êle, estaríamos 
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criando problemas para a outra Casa do Congresso 
ou mesmo para o Senhor Presidente da República. 
Enfrentemos corajosamente, aqui dentro, o 
problema, deixando de lado a amizade que temos e 
a simpatia que nos desperta o autor da proposição, 
que, por sinal, é um meu conterrâneo, de Santa 
Maria do Rio Grande do Sul. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Pensei 
que fôsse fluminense. Reivindico para mim também 
êsse direito de ser êle meu coestaduano. 

O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Um prazer tê-lo 
como coestaduano. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – O 
Senador Aarão Steinbruch não é do Rio Grande do 
Sul; foi do Rio Grande do Sul. Hoje, é "papa-goiaba" 
de "quatro costados". 

O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Pois não! 
Concordamos com o fato de que o nobre 

Senador que ora preside esta Sessão deixou, há 
muitos anos, a sua terra natal e, hoje, está integrado 
exatamente no Estado que V. Ex.ª representa, nesta 
Casa, e, ainda, pelo seu espírito público e de homem 
de luta, certamente, defende ardorosamente os 
interêsses do Estado que adotou, no caso o Rio de 
Janeiro. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – E foi 
também por nós adotado, devo dizer a V. Ex.ª com 
grande orgulho nosso. 

O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Aliás, com muito 
merecimento. 

Assim, encerramos nossas breves palavras 
na discussão dêste projeto, esperando o apoio dos 
ilustres Senadores, para que o projeto impraticável 
não saia aprovado desta Casa. O Senado da 
República dará, mais uma vez, um testemunho de 
sua cautela, de sua preocupação, do seu 
descortino, não aprovando um projeto inexeqüível. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 
Continua em discussão o projeto. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Encerrada a discussão e não tendo havido 
emendas, nem requerimento, no sentido de que a 
matéria seja submetida a votos, é a mesma dada 
como definitivamente aprovada, independentemente 
de votação, nos têrmos do artigo 272-A do 
Regimento Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 
É a seguinte a matéria aprovada: 
 

PARECER 
Nº 710, DE 1968 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação do vencido, para segundo turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 65, de 1968. 

 
Relator: Sr. Lobão da Silveira 
A Comissão apresenta a redação do vencido, 

para segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
65, de 1968, que dispõe sôbre o fornecimento 
obrigatório de café matinal gratuito aos empregados, 
por emprêsas individuais ou coletivas contando mais 
de dez funcionários, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, em 30 de agôsto de 1968. 
– Nogueira da Gama, Presidente – Lobão da Silveira, 
Relator – Mem de Sá. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 710, DE 1968 
 
Redação do vencido, para segundo turno, do 

Projeto de Lei do Senado nº 65, de 1968, que dispõe 
sôbre o fornecimento obrigatório de café matinal 
gratuito aos empregados, por emprêsas individuais 
ou coletivas contando mais de dez funcionários, e dá 
outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É tôda emprêsa, individual ou coletiva, 

tendo permanentemente mais de 10 (dez) empregados, 
obrigada a fornecer-lhes, sem ônus ou quaisquer 
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descontos salariais, uma refeição matutina. 
Art. 2º – Esta refeição, compulsòriamente, 

constará, no mínimo, de pão, manteiga, café e 
leite. 

Art. 3º – Para os efeitos desta Lei, as 
emprêsas são obrigadas, igualmente, a manter 
instalações, convenientemente aprovadas segundo 
as normas sanitárias vigentes, destinadas à 
distribuição do café matinal gratuito. 

§ 1º – O horário da distribuição alimentar terá 
início sempre, no mínimo, meia hora antes e se 
prolongará até 5 (cinco) minutos do comêço do 
expediente normal de trabalho. 

§ 2º – Além dos encargos aludidos nos 
artigos desta Lei, as emprêsas deverão manter 
ainda geladeiras de serpentina, toalhas, louças, 
talheres e demais apetrechos, bem como 
aparelhamento próprio à conservação e 
aquecimento de marmitas ou outros depósitos de 
comida, trazidos de fora pelos seus empregados, 
para o almôço ou quaisquer outras refeições 
diárias. 

§ 3º – A quaisquer exigências de horas extras 
de trabalho antes do início do expediente normal, 
compulsòriamente, deverão corresponder as 
antecipações adequadas dos horários de distribuição 
do café matinal. 

§ 4º – São excetuadas, dos efeitos desta Lei, 
as emprêsas já legalmente obrigadas à prestação 
dêste benefício, ou aquelas de cujo programa de 
atividades conste a distribuição do café matinal 
gratuito. 

Art. 4º – O não-cumprimento da presente Lei 
importará à emprêsa incorrer em multas e sanções, a 
serem fixadas pela sua regulamentação. 

Art. 5º – Dentro de 90 (noventa) dias, a partir 
da data de sua publicação, o Ministério do Trabalho 
e Previdência Social fará aprovar e publicar a 
regulamentação da presente Lei. 

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): 
 
Item 6 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 

do Senado nº 76, de 1967, de autoria do Sr. Senador 
Nogueira da Gama, que "altera a redação do art. 473 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943", tendo: 

 
PARECERES, sob nos 659 e 660, de 1968, 

das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridicidade; e 
– de Legislação Social, favorável, após 

audiência do Ministério do Trabalho. 
Em discussão o projeto, em seu 1º turno. (Pausa.) 
Se nenhum Senador quiser fazer uso da 

palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que aprovam, queiras 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. O projeto voltará oportunamente 

à Ordem do Dia, para o 2º turno regimental. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 76, DE 1967 

 
Altera a redação do art. 473 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O artigo 473 da Consolidação  

das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
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Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de  
1943, passa a vigorar com a seguinte  
redação: 

"Art. 473 – O empregado poderá deixar de 
comparecer ao serviço sem prejuízo do salário e 
demais vantagens legais: 

I – até cinco (5) dias consecutivos, em caso de 
doença grave, devidamente comprovada, de 
dependentes, declarados em sua carteira 
profissional; 

II – até três (3) dias consecutivos, em virtude 
de casamento; 

III – até dois (2) dias consecutivos, em caso 
de falecimento do cônjuge, ascendente, 
descendente, irmão ou pessoa que declarada em 
sua carteira profissional, viva sob sua dependência 
econômica; 

IV – até dois (2) dias consecutivos ou não, 
para o fim de se alistar eleitor, nos têrmos da lei 
respectiva; 

V – por um (1) dia, em caso de  
nascimento de filho, no decorrer da primeira 
semana; 

VI – por um (1) dia, em cada doze meses de 
trabalho, em caso de doação voluntária de sangue, 
devidamente comprovada." 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): 
– A Presidência comunica que resolveu adiar 
para o dia 11 do corrente mês a apreciação  
do veto presidencial ao Projeto de Lei nº 47/68, 
no Senado, e nº 1.080/68, na Câmara, que 
 

modifica dispositivos da Lei nº 5.227, de 18-1-67, 
que dispõe sôbre a política econômica da borracha, 
regula sua execução, e dá outras providências. 

Comunica, ainda, que, da Ordem do Dia da 
Sessão de amanhã, às 21 horas, constará a apreciação 
do veto ao Projeto de Lei nº 32/67, no Senado, e número 
1.879/64, na Câmara, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, através do Ministério da Fazenda, o crédito 
especial de NCr$ 910.388,66, destinado a atender às 
despesas decorrentes da aplicação da Lei nº 4.242, de 
17-7-63, ao pessoal da Prefeitura do Distrito Federal. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 
Tem a palavra V. Ex.ª. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES (pela ordem 
– não foi revisto pelo orador): – Sr. Presidente, 
assistimos, há poucos dias, o debate do Exmo. Sr. 
Ministro da Agricultura com os Srs. Senadores a 
respeito da importação do leite em pó. Várias 
perguntas foram endereçadas por mim, pelo Senador 
José Ermírio e por outros eminentes colegas. Ficou 
entendido que, dado o acúmulo de matéria, S. Ex.ª 
poderia atender à nossa solicitação por escrito. 

Sr. Presidente, a matéria ainda está muito 
atual e não deve perder, de maneira alguma, a sua 
oportunidade, de vez que êsses assuntos, de um 
momento para outro, superam-se. É preciso se 
forme uma idéia positiva a respeito dêsse 
momentoso problema que está afetando as bacias 
leiteiras de todo o País. 

Pergunto a V. Ex.ª, que hoje está eufórico – e 
aqui abro um parênteses – congratulo-me com V. Ex.ª 
pela vitória obtida, à qual pude dar a minha 
contribuição – se o Ministro da Agricultura já enviou 
algum ofício, respondendo às perguntas que lhe foram 
formuladas e, caso afirmativo, se elas podem chegar 
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ao meu conhecimento; caso negativo, se V. Ex.ª 
pode fazer a cobrança. 

Porque, data venia, o Sr. Ministro da 
Agricultura, parece, gosta que se reclame. Haja vista 
que a presença de S. Ex.ª decorreu de minhas 
insistentes reclamações. 

É a questão de ordem que formulo esperando 
que V. Ex.ª a solucione. No último caso, na hipótese 
negativa, que seja feita a cobrança imediata, não só 
de minhas perguntas como também dos outros Srs. 
Senadores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 
Informo ao nobre Senador Vasconcelos Tôrres que, 
até a presente data, o Sr. Ministro da Agricultura não 
respondeu aos quesitos formulados por V. Ex.ª e 
outros Srs. Senadores. 

Entretanto, pelo Regimento, dispõe o Ministro 
sempre de trinta dias para essas respostas. 
Decorrido o prazo sem que S. Ex.ª haja respondido 
às interpelações feitas por escrito pelos Srs. 
Senadores, a Mesa dirigir-se-á ao Sr. Ministro para 
cobrança dessas respostas. 

Tem a palavra o nobre Senador Edmundo 
Levi. (Pausa.) 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Vasconcelos 

Tôrres. 
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Sr. 

Presidente, desisto da palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 

Não há mais oradores inscritos. 
O SR. CLODOMIR MILLET: – Sr. Presidente, 

peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 

Tem a palavra o Senador Clodomir Millet. 
O SR. CLODOMIR MILLET: – Sr. Presidente, 

os jornais do Rio noticiaram que se realizará, no meu 
Estado, um concurso, no Departamento de Correios e 
 

Telégrafos, e êsse concurso fôra marcado por 
vergonhosa fraude. Adianta a notícia que o 
responsável por essa fraude seria um Deputado do 
meu Partido, por sinal Vice-Líder na Câmara dos 
Deputados. 

Alguns colegas desta e da outra Casa do 
Congresso perguntaram-me se o fato era verdadeiro. 
Respondi-lhes que infelizmente era, dei-lhes dentro 
do que sabia, explicação sôbre o que acontecera e 
lhes disse do meu constrangimento em trazer essa 
matéria ao conhecimento do Senado e por ver o meu 
Estado voltar ao cartaz, no noticiário da imprensa, 
com mais uma história de fraude. Alguns colegas, 
porém, me responderam que eu deveria vencer êsse 
constrangimento e denunciar o fato, se não para lhe 
dar realce, pelo menos para fazê-lo chegar ao 
conhecimento das autoridades superiores que, 
certamente, haveriam de tomar uma providência 
para que cesse o abuso, para que não se repita o 
fato. 

Ora, Sr. Presidente, estava eu em São Luís e li 
nos jornais que, no domingo, se realizou um concurso 
no DCT da Capital maranhense, para estafêtas e 
operadores de máquinas, no qual se inscreveram, se 
não me engano, mais de mil candidatos. Segundo o 
jornal, as questões que deveriam cair na prova tinham 
sido fornecidas de antemão aos candidatos que 
deveriam ser aprovados, para a conseqüente 
nomeação ou contratação. 

O Jornal do Dia, de domingo, publicou, na 
primeira página, sob o título "Concurso Hoje no 
Correio: Escândalo", as questões que deveriam ser 
formuladas aos candidatos inscritos naquele concurso. 

(Lê.) 
"Dia de festa hoje! Tia Célia e seus alunos 

prestam uma homenagem a José de Alencar, 
patrono da biblioteca de sua escola. Cátia havia 
sido incumbida de falar sôbre êste gran- 
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de escritor brasileiro, o que fêz muito bem. Não 
deixou de falar em seus livros mais famosos como: 
Iracema. 
 

Dê o significado das seguintes abreviaturas: 
DCT, IBGE, APTo. Sr., TRE, DAES, COHEBE. 

 
Escreva em algarismos arábicos: mil 

quatrocentos e dez, quatrocentos milhões, cem mil e 
quatro, um milhão e quinhentos, setecentos e 
noventa e oito, um mil quinhentos e trinta. 

 
Diga ao vaqueiro, que traga minha sela, e o 

meu cavalo que estão na couxeira. 
Verifique, se o manto do beduíno é russo. 
 
Coloque ao lado o feminino das seguintes 

palavras: ÁRABE, CÔNSUL, ETÍOPE, BISPO, 
PAPA, DIÁCONO, BACHAREL, CORONEL, 
FILISTEU. 

 
A correspondência comercial é assunto de 

máxima importância. Muitos mal-entendidos 
comerciais assentam suas raízes em cartas 
inadequadas ou negligentemente escritas. 

O jornal saiu às sete ou oito horas da manhã, 
quando já se realizava a prova, e, para vergonha 
nossa, as questões foram justamente as publicadas 
pelo matutino. 

Um funcionário dos Correios, professor de 
uma turma de candidatos, no mesmo instante, na 
sala do concurso, protestou, verberou. Disse que 
encaminharia reclamação à Diretoria-Geral, pedindo 
a anulação do concurso, porque não era crível, não 
se poderia admitir prevalecesse a fraude, fôssem 
beneficiados candidatos que prèviamente tiveram 
conhecimento das questões dadas naquele 
momento. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Permite-
me V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador.) É 
grave a comunicação que V. Ex.ª faz ao Senado. A 
seriedade, a compostura, a honorabilidade, a 
eficiência, a categoria do nobre colega ao veicular 
estas informações impressiona-nos profundamente, 
razão por que, ao solicitar o aparte, quero hipotecar 
minha solidariedade aos que reclamaram a respeito 
dessa bandalheira, dessa contratação, desta 
chantagem, dêsse protecionismo, dessa inqualificável 
manobra, em que se conseguem, prèviamente, as 
questões, fazendo com que o concurso seja fraudado, 
em detrimento, possìvelmente, dos mais capazes. 

Êsse concurso não está apenas legalmente 
anulado, mas é moralmente nulo. Não há outra 
solução, depois do que está sendo divulgado, se não 
tornar sem efeito êsse concurso e exercer uma 
vigilância maior, porque há sempre aquêles que 
conseguem se esgueirar, no meio das dificuldades, 
para distribuir facilidades. 

O SR. CLODOMIR MILLET: – Agradeço o 
aparte de V. Ex.ª e creia, nobre Senador, que 
nenhum outro intuito me traz a esta tribuna se não o 
de levar o fato ao conhecimento do Sr. Ministro das 
Comunicações, para que, juntamente com o Diretor-
Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos, 
possa tomar as providências cabíveis, que só podem 
ser aquelas apontadas por V. Ex.ª: anulação do 
concurso e apuração das responsabilidades. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Permita-
me ainda acrescentar que seu apêlo é muito bem 
dirigido, não só ao Ministro das Comunicações, como 
ao Diretor-Geral dos Correios e Telégrafos. E, neste 
patricular, eu gostaria de frisar que o General 
Rubens Rosado, homem ligado ao meu Estado, ali 
mora, ali vive, homem que conhecemos de perto, 
jamais compactuaria com o que V. Ex.ª acaba de 
denunciar à Nação brasileira. 
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O SR. CLODOMIR MILLET: – Faço do 

General Rubens Rosado o mesmo juízo que faz V. 
Ex.ª e é por isso que trago esta denúncia ao seu 
conhecimento, como também ao conhecimento do 
Sr. Ministro das Comunicações, homem de bem, 
homem sério, como é reconhecido por todos neste 
País. 

Sr. Presidente, o Jornal de Bôlso, de segunda-
feira, editado em São Luís, traz notícia com o 
seguinte título: 

"Escândalo de proporções inéditas em nosso 
Estado é êste cuja denúncia teve início na edição 
de ontem do "Jornal do Dia" com a publicação de 
vários trechos das provas do concurso para 
operador de máquinas e entregador de 
telegramas, ontem mesmo realizado pelo DCT 
local." 

Não vou ao ponto de responsabilizar  
pela fraude o Deputado incriminado. O  
Deputado é, realmente, Vice-Líder do Govêrno na 
Câmara dos Deputados, candidato a Governador 
do Estado, é – diz êle – íntimo do Sr. Presidente 
da República e costuma muito falar em nome  
de S. Ex.ª nas suas peregrinações pelo  
interior, dizendo-se candidato do Marechal  
Costa e Silva ao cargo de Governador do meu 
Estado. 

Não vou a êsse ponto, Sr. Presidente. Já 
denunciei o Sr. Américo de Souza ao Tribunal 
Superior Eleitoral, no caso da fraude dos títulos. Êle 
se saiu muito bem da contenda, porque o Tribunal 
entendeu que não se poderia anular seu diploma, já 
que, se houvera fraude, o responsável era a própria 
Justiça Eleitoral. 

Mas, Sr. Presidente, se não quero 
responsabilizá-lo, se não quero dizer que S. Ex.ª foi 
quem distribuiu as questões àqueles pelos quais se 
interessava, tenho de reconhecer que foram os seus 
amigos, aquêles que seguem a sua orientação e que 
tinham preferência por determinados candidatos que 
conseguiram, na Diretoria dos Correios e Telégrafos 
do Maranhão, essas questões, para entregá-las 
 

aos candidatos que desejavam ver aprovados e 
nomeados. 

Fica, por conseguinte, feita a denúncia. E 
estou certo de que o Sr. Diretor-Geral dos Correios e 
Telégrafos a levará na devida conta. Estou certo, 
ainda, que o Sr. Ministro das Comunicações tomará 
as providências que o caso está a exigir. É o que 
pede o Maranhão, por meu intermédio. É o que 
pedem todos, no meu Estado, confiados na ação 
enérgica e segura dos dois ilustres administradores 
da coisa pública. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 
Eu tinha anteriormente concedido a palavra ao nobre 
Senador Edmundo Levi. Pergunto a S. Ex.ª se 
deseja usar da palavra. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Desisto da palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 
Não havendo mais quem queira fazer uso da 
palavra, vou encerrar a Sessão, lembrando aos 
Senhores Senadores que hoje estará reunido, em 
Sessão conjunta o Congresso Nacional, para 
discussão, em turno único, do Projeto de Lei número 
21, de 1968 (C.N.), que dá nova redação a 
dispositivos da Lei nº 5.020, de 7 de junho de 1966, 
que dispõe sôbre as promoções de Oficiais da Ativa 
da Aeronáutica, alterada pelo Decreto-Lei nº 174, de 
15 de fevereiro de 1967, e Decreto-Lei nº 321 (de 4 
de abril de 1967, e dá outras providências, tendo: 

PARECER, sob nº 39, de 1968 (C.N.), 
– da Comissão Mista, favorável ao projeto e 

contrário às Emendas nos 1 e 2. 
Antes de encerrar a Sessão, convoco os Srs. 

Senadores para uma extraordinária, às 10 horas de 
amanhã, com a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
TRABALHOS DE COMISSÕES 

 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 15 minutos.) 

 



177ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 5 DE SETEMBRO DE 1968 
 

(EXTRAORDINÁRIA) 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. GILBERTO MARINHO E GUIDO MONDIN 
 
Às 10 horas, acham-se presentes os Srs. 

Senadores: 
Adalberto Sena – Flávio Brito – Edmundo 

Levi – Cattete Pinheiro – Lobão da Silveira – 
Clodomir Millet – Sebastião Archer – Victorino 
Freire – Petrônio Portela – Sigefredo Pacheco – 
Menezes Pimentel – Duarte Filho – Dinarte  
Mariz – Argemiro de Figueiredo – Domício 
Gondim – Pessoa de Queiroz – José Ermírio – 
Arnaldo Paiva – Júlio Leite – Aloysio de  
Carvalho – Antônio Balbino – Josaphat Marinho – 
Carlos Lindenberg – Paulo Torres – Aarão 
Steinbruch – Vasconcelos Tôrres – Aurélio 
Vianna –Gilberto Marinho – Nogueira da Gama – 
Carvalho Pinto – Lino de Mattos – João Abrahão 
– Armando Storni – Pedro Ludovico – Fernando 
Corrêa – Bezerra Neto – Ney Braga – Adolpho 
Franco – Mello Braga – Celso Ramos – Antônio 
Carlos – Attílio Fontana – Guido Mondin – Daniel 
Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
A lista de presença registra o comparecimento  
de 45 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a Sessão. Vai ser lida 
a Ata. 

O Sr. 2º Secretário procede à leitura da  
Ata da Sessão anterior que é aprovada, sem 
debates. 

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

MENSAGENS 
 

DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Restituição de autógrafos de Projeto de Lei 

sancionado 
 
– Nº 281/68 (nº de origem 550/68), de 3 do mês 

em curso – com referência ao Projeto de Lei nº  114/68, 
no Senado e nº 1.487/68, na Câmara, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Ministério da Educação e 
Cultura, em favor da Escola de Engenharia Industrial do 
Rio Grande, o crédito especial de NCr$ 32.460,00, para 
o fim que especifica (Projeto que se transformou na Lei 
nº 5.491, de 3-9-68); 

 
Agradecimento de comunicação referente a 

veto presidencial 
 
– Nº 282/68 (nº de origem 552/68), de 4 do 

mês em curso – com referência ao veto ao Projeto 
de Lei nº 169/66, no Senado e nº 4.015/62, na 
Câmara, que dispõe sôbre as contribuições de que 
tratam o art. 1º do Decreto-Lei nº 6.246, de 5-2-44, e 
o art. 23 da Lei nº 5.107, de 13-9-66; 

– Nº 283/68 (nº de origem 553/68), de 4 do mês 
em curso – com referência ao veto ao Projeto de Lei 
nº 35/68, no Senado e nº 972/68, na Câmara, que 
modifica a redação de dispositivos da Consolidação 
das Leis do Trabalho, e dá outras providências; 
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Agradecimento de comunicação referente a 

Decreto Legislativo 
 
– Nº 284/68 (nº de origem 554/68), de 4 do mês 

em curso – com referência ao Decreto Legislativo nº 
33/68, que aprova a Convenção Cultural entre o Brasil 
e a República Popular Federativa da Iugoslávia, 
firmada na cidade do Rio de Janeiro, a 11-5-62; 

 
Agradecimento de comunicação referente a 

escolha de autoridade 
 
– Nº 285/68 (nº de origem 555/68), de 4 do 

mês em curso – com referência à escolha do 
Bacharel Rivaldo Costa para exercer o cargo de Juiz 
Federal do Território Federal de Rondônia. 

 
PARECERES 

 
PARECER 

Nº 715, DE 1968 
 
da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 1968 (nº 207-B-67 
na Câmara) que dispõe sôbre a contagem de tempo de 
serviço dos funcionários, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Carlos Lindenberg 
Diante do pronunciamento da Presidência desta 

Casa, dia 29 do mês de agôsto, e face à aprovação, pelo 
Plenário, do Requerimento número 1.089/68, em que o 
ilustre Senador Antônio Carlos requereu "nova 
audiência" desta Comissão, retorna ao nosso exame o 
projeto de lei que garante aos segurados da Previdência 
Social bem como aos funcionários públicos, para fins de 
aposentadoria, a contagem de tempo de serviço não 
simultâneo, prestado em cada esfera, a fim de que nos 
pronunciemos, novamente, sôbre a proposição inicial, o 
Substitutivo da Comissão de Finanças, subemendas e 
demais elementos anexados. 

2. Junto ao projeto encontra-se o Aviso nº 368, 
de 2 de agôsto de 1968, em que o Ministro do 
Planejamento e Coordenação Geral responde ao 
Ofício do Presidente da Comissão de Finanças de 13 
de março do corrente ano, prestando as informações 
então solicitadas sôbre o assunto. 

3. Nesse documento, o Ministro do 
Planejamento informa que a matéria foi 
"demoradamente considerada pelos órgãos técnicos 
dêste Ministério, em coordenação com o DASP e o 
Ministério do Trabalho e Previdência Social". 

Afirma o Senhor Ministro que a emenda 
Substitutiva da Comissão de Finanças melhorou 
bastante o projeto, mas conserva, ainda, alguns 
pontos de difícil execução, quando, por exemplo, 
mantém a aposentadoria calculada por dois 
sistemas, um dêles com correção monetária, 
sujeita cada parcela a índices diferentes de 
reajustamento. 

Esclarece, ainda, o mesmo documento, o 
seguinte: 

"No concernente ao custeio, não indicou o 
Substitutivo como se processará a compensação dos 
saldos favoráveis ao Tesouro Nacional ou ao INPS, 
matéria que, data venia, não pode ser deixada ao 
Regulamento." 

Em conclusão, com base no Substitutivo do 
Senador Manoel Villaça "e buscando conciliar os 
intuitos da justiça social que o projeto visa a 
amparar com a flexibilidade administrativa 
desejável, bem como resguardar os interêsses 
financeiros recíprocos do Tesouro Nacional e do 
INPS", o Ministro do Planejamento e Coordenação-
Geral, em entrosamento com o Ministro do Trabalho 
e Previdência Social e com o DASP, encaminha à 
apreciação desta Casa sugestões, de ordem 
técnica, de alterações ao texto do projeto, com a 
finalidade de dar perfeita viabilidade executiva ao 
mesmo, dentro dos objetivos do Congresso 
Nacional. 
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4. Efetuando-se um estudo comparativo do 

projeto, do Substitutivo da Comissão de Finanças, 
das subemendas apresentadas ao mesmo, e das 
sugestões enviadas pelos referidos órgãos do Poder 
Executivo, verifica-se: 

1º) que o Substitutivo da Comissão de 
Finanças melhorou, sobremaneira, a proposição 
como veio da Câmara dos Deputados, tendo o seu 
art. 1º sido aprimorado, tècnicamente, pelas 
subemendas das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Legislação Social; e 

2º) que as sugestões enviadas pelos órgãos 
do Poder Executivo, baseadas e calcadas no 
Substitutivo da Comissão de Finanças realmente o 
complementam e aperfeiçoam, ainda mais, para a 
sua fase executória. 

5. Das referidas sugestões, discordamos tão-
sòmente, de uma, segundo a qual se estabeleceria um 
limite de idade para a concessão do benefício – 
cinqüenta e cinco anos para os segurados ou servidores 
e cinqüenta para as seguradas ou servidoras. 

Essa limitação de idade, no tocante aos 
funcionários, não se justificaria face ao disposto 
especìficamente na Constituição para os mesmos, 
sendo, pois, inconstitucional. Não é possível 
também, face à própria Carta Magna, fazer-se 
distinção em virtude do sexo. 

6. O eminente Senador Paulo Torres, no 
entanto, sugere seja aceita a idéia, igualando-se e 
diminuindo-se êsse limite para cinqüenta anos, em 
ambos os casos. 

Sua Excelência, sôbre a matéria, assim se 
expressa: 

"Sabemos que qualquer aposentadoria  
(no seu valor unitário como em sua multiplicação 
no espaço e no tempo) – sobretudo a da 
previdência social (que é seguro social) – é 
 

conseqüência de cálculos matemáticos e atuariais 
exatos e perfeitos. A questão da idade limite é fato 
essencial e preponderante nessa equação. Qualquer 
alteração nesse fator poderá prejudicar todo o 
sistema. 

Sem os limites acima indicados, o projeto 
aumentaria grandemente os encargos financeiros 
tanto para o Tesouro Nacional como, sobretudo, para 
a Previdência Social, quebrando as proteções e 
resguardos da programação financeira dos 
respectivos sistemas. A prudência aconselha ao 
legislador que, em matéria de tal relevância para o 
bem comum, sejam estabelecidas, na lei, condições 
de exeqüibilidade." 

Lembra, ainda, o ilustre Senador Paulo Torres 
que sem êsse limite "teríamos estabelecida uma 
odiosa situação de disparidade entre a 
aposentadoria da previdência social – aos 30 (trinta) 
anos – e a do serviço público federal – aos 35 (trinta 
e cinco) anos – disparidade essa que não poderia 
nem deveria ser admitida, em qualquer hipótese". 

Ante essas ponderações que julgamos 
corretas, aceitamos a sugestão, entendendo que 
êsse fato sana a inconstitucionalidade anterior, uma 
vez que o funcionário público – admitido aos dezoito 
anos de idade – só poderá se aposentar, por tempo 
de serviço – trinta e cinco anos – com cinqüenta e 
três anos de idade, não sendo, pois, prejudicado com 
essa limitação. Por outro lado, fica eliminada, 
também, a diferença de limite de idade em virtude de 
sexo. 

Assim entendemos, também, por julgarmos a 
idéia contida no projeto altamente louvável e 
desejarmos eliminar qualquer obstáculo que possa 
ser oposto à sua aprovação pelo Poder Executivo 
que, segundo nos informaram, sem êsse limite não 
teria condições de cumprir as disposições do projeto. 
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7. Assim, opinamos pela aprovação do projeto na 

forma do Substitutivo que apresentamos, englobando 
tôdas as sugestões já apresentadas ao Senado. 

 
SUBSTITUTIVO (CEPC) 

 
Dê-se ao projeto a seguinte redação: 
 

PROJETO DE LEI Nº 
 
Dispõe sôbre a soma, para fins de 

aposentadoria, dos tempos de serviço público federal 
e de atividade abrangida pela previdência social, e 
dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O tempo de serviço apurado na forma 

da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960, e 
computado na forma da Lei nº 1.711, de 28 de 
outubro de 1952, poderão ser somados para efeito 
de aposentadoria, nos têrmos desta lei, vedada a 
contagem de tempo de serviço simultâneo. 

Parágrafo único – Para o efeito dêste artigo: 
a) só será admitida a contagem simples de 

tempo de serviço vedada a contagem em dôbro ou 
em outras condições especiais; 

b) só será contado tempo de serviço 
correspondente a filiação à Previdência Social quando 
o trabalhador autônomo, segurado facultativo, titular de 
firma individual, diretor, sócio-gerente, sócio solidário, 
sócio cotista, que receba "pró-labore" ou sócio de 
indústria de qualquer emprêsa, quando tiver havido, 
nos períodos de que se trata, recolhimento ou pelo 
menos desconto da contribuição previdenciária; 

c) não se aplica aos segurados de que trata a 
letra b, o disposto no art. 32, § 5º, da Lei nº 3.807, de 
26 de agôsto de 1960, na redação dada pelo art. 8º 
da Lei nº 4.130, de 28 de agôsto de 1962; 

d) será contado pela Previdência Social o 
tempo de serviço militar, observado o disposto na 
letra a. 

Art. 2º – Com o aproveitamento de tempos de 
serviço na forma desta Lei: 

I – A aposentadoria só será devida: 
a) com pelo menos 50 (cinqüenta), anos de 

idade e 35 (trinta e cinco) de serviço ou, se se 
tratar de segurada ou servidora, pelo menos,  
50 (cinqüenta) anos de idade e 30 (trinta) de 
serviço; 

b) filiada ao sistema que deva concedê-la pelo 
menos nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao 
requerimento. 

II – Não será devido pelo Instituto  
Nacional de Previdência Social (INPS) o abono 
de permanência em serviço, previsto no art.  
32, § 3º, da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 
1960. 

Art. 3º – A aposentadoria na forma desta 
Lei será concedida e paga pelo sistema a  
que pertencer o interessado ao requerê-la, 
observado o disposto no artigo 4º, e seu valor 
será calculado na forma da legislação respectiva, 
com base: 

I – no salário de benefício, quando concedido 
pelo INPS; 

II – no vencimento ou remuneração, quando 
concedida pelo Tesouro Nacional ou pelas 
autarquias de que trata o art. 22, § 1º, da Lei nº 
3.807, de 26 de agôsto de 1960. 

Art. 4º – O ônus financeiro de 
aposentadoria concedida na forma desta Lei  
será repartido entre o INPS e o Tesouro 
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Nacional ou as autarquias mencionadas no item II do 
art. 3º, na proporção do tempo de atividade privada, 
e de serviço público contado pelo aposentado, 
fazendo-se acêrto de conta anual. 

§ 1º – Em caso de saldo favorável ao Tesouro 
Nacional, o ressarcimento será feito com recursos do 
Fundo de Liquidez da Previdência Social, criado pelo 
Decreto-Lei nº 72, de 21 de novembro de 1966. 

§ 2º – Na hipótese contrária, o ressarcimento 
ao INPS se fará mediante consignação de dotações 
próprias no Orçamento da União. 

Art. 5º – O poder Executivo, dentro de 90 
(noventa) dias, contados da data de sua publicação, 
regulamentará o disposto nesta Lei. 

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor a primeiro (1º) 
de janeiro de 1969. 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário, especialmente a Lei número 3.841, de 15 
de dezembro de 1960. 

Sala das Comissões, em 4 de setembro de 
1968. – Arnon de Mello, Presidente – Carlos 
Lindenberg, Relator – João Abrahão – Celso Ramos 
– Adalberto Sena. 

 
PARECER 

Nº 716, DE 1968 
 
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 13, de 1967 (nº 303/67, na 
Câmara), que mantém decisão do Tribunal de 
Contas da União denegatória de registro do contrato 
celebrado entre a Superintendência do Plano de 
Valorização Econômica da Amazônia e a Montor–
Montreal Organização Industrial e Economia S/A. 

 
Relator: Sr. Petrônio Portela 
Ao apreciar contrato firmado entre a 

Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia – SPVEA –  
e a Corretora Montreal Organização 
 

Industrial e Economia S/A, para elaboração de 
um Plano de Ação Administrativa, o Tribunal de 
Contas da União recusou o competente  
registro, a princípio, pelos fundamentos 
constantes do documento de fls. 31, isto é, "pela 
inexistência de autorização legislativa e dotação 
orçamentária própria, incorporando-se à decisão 
as objeções argüidas em voto proferido pelo  
Sr. Ministro Wagner Estelita. E elas são as 
seguintes: 

a) dúvida quanto à aplicabilidade, à 
hipótese, do dispositivo legal (artigo 1º, IV, c, da 
Lei nº 4.401/64) que dispensa concorrência 
pública; 

b) estranheza ante o fato de, quase ao 
término do prazo constitucional de vinculação de 
3% da receita tributária da União para o 
desenvolvimento da área amazônica, as 
atividades do órgão próprio ainda não se 
processaram, na conformidade de um plano 
adequado, sobretudo porque a SPVEA "dispõe de 
uma Comissão de Planejamento, integrada em 
administração que conta, a seu turno, com o 
Ministério do Planejamento, com o DASP, sem 
falar em entidades subvencionadas pela União, 
como é o caso da Fundação Getúlio Vargas" (fls. 
29). 

Não se conformando com a decisão, interpôs 
a SPVEA pedido de reconsideração, tendo sido 
mantida a recusa do registro (fls. 46). 

Depois de pedir e obter dispensa da 
concorrência pública para adjudicação dos 
serviços objeto do contrato com a Montor  
Montreal (apenso nº 1, fls. 13), a SPVEA  
submeteu ao Tribunal de Contas um nôvo  
contrato (Processo número 23.179), esclarecendo 
ter sido firmado êsse acôrdo com a Montor 
Montreal, em decorrência de autorização do 
Excelentíssimo Senhor Ministro Extraordinário 
para a Coordenação dos Organismos Re- 
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gionais, dispensando a realização de concorrência e 
coleta de preço, em despacho exarado no processo 
Mecor nº 4.121/65, anexo ao de nº 160/66-SPVEA, e 
autorizando, ainda, com base no art. 1º, inciso IV, letra 
c, combinado com o § 1º do mesmo artigo, da Lei nº 
4.401/64, adjudicação direta dos serviços contratados. 

Naquela oportunidade, face ao disposto na Lei 
nº 4.792, de 20-9-65 (D.O. de 22 de outubro de 1965), 
havia autorização legislativa e dotação orçamentária 
própria, pois o art. 1º dessa lei estabelece: 

"Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a 
abrir, à Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia, o crédito especial de Cr$ 
200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros), para 
atender a despesas com a elaboração, mediante 
contrato de um plano de ação administrativa." 

O crédito foi aberto pelo Decreto nº 57.800, de 
14-2-66, sendo que, pelo Aviso nº 57, de 1º de 
março de 1966, o Ministro da Fazenda solicitou o 
registro e a distribuição do mesmo ao Tesouro 
Nacional, tendo o Tribunal de Contas, em sessão de 
22 de março de 1966, ordenado o registro do crédito, 
mas determinando que êle ficasse "em ser", para 
aguardar a feitura do contrato previsto na Lei nº 
4.792 (Processo nº 23.179, fls. 18 e 19). Êsse nôvo 
contrato, submetido ao Tribunal de Contas, era o 
previsto na Lei nº 4.792. 

O Tribunal, entretanto, converteu o julgamento 
em diligência, para os seguintes fins: 

a) esclarecer se foram executados serviços 
por conta do contrato em causa, ante o disposto nas 
cls. 3.1.1, 3.1.2 e 7.1; 

b) informar se os serviços prestados no 
presente contrato são os mesmos do contrato 
anteriormente recusado; 

c) indicar o número e a data do empenho da 
despesa a que se refere a cls. 11ª, com observância 
da letra c do § 1º do art. 775 do RGCP; 

d) ser expungida na cls. 5.5 a referência à 
manutenção de familiares dos elementos da Montor, 
porque sem amparo legal; 

e) dar nova redação à cls. 16ª, em 
consonância com o disposto na letra f do § 1º do art. 
775 do RGCP; 

f) remeter o processo de dispensa da 
concorrência e conseqüente adjudicação direta; 

g) anexar os estatutos da Montreal 
Empreendimentos S/A e Montreal Montagem e 
Representações Industrial S/A, cujos representantes 
assinaram a ata de fls. 10/11 (Processo nº 
23.179/66, anexo). 

Em cumprimento às exigências consignadas 
na diligência, a SPVEA firmou aditivo de Retificação 
do contrato anterior e prestou os esclarecimentos 
solicitados, instruindo o processo de registro da 
forma determinada (Processo número 23.179/66, fls. 
25 e 31). 

Mais uma vez o registro é recusado, agora, 
sob os seguintes fundamentos: 

I – "porque a dispensa da concorrência não 
implica na dispensa de coleta de preços, que 
sòmente ocorrerá, "em casos devidamente 
justificados", conforme dispõe o § 1º, do art. 1º da Lei 
nº 4.401, de 1964, o que não se verificou; 

II – porque, em face do que informa a própria 
repartição no item 13 da Exposição de fls. 5 do 
anexo 00160/66, existem outras emprêsas que 
poderiam executar os serviços, circunstância que 
afasta as hipóteses de exclusividade ou de 
especialização, invocada para a adjudicação direta; 
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III – porque os serviços já vinham sendo 

executados, conforme declaração da própria SPVEA (fls. 
30 e 31), o que infringe o disposto no art. 77, item III, § 
1º, da Constituição (processo mencionado, fls. 35)." 

Inconformada, a SPVEA interpôs o recurso de 
fls. 37 e 38 do mesmo Processo nº 23.179/66, em 
que pediu fôsse reconsiderada a decisão 
denegatória ou, se mantida, o assunto se 
encaminhasse ao Congresso Nacional, nos têrmos 
do permissivo constitucional, então em vigor. 

As razões do recurso estão expostas às fls. 39 
a 51, e são do seguinte teor: 

 
"Razões do pedido de reconsideração 

interposto pela Superintendência do Plano de 
Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), face 
à recusa de registro de contrato celebrado  
com a MONTOR-MONTREAL ORGANIZAÇÃO 
INDUSTRIAL E ECONOMIA S.A. 

 
Colendo Tribunal de Contas: 
Ao assumirmos a direção da SPVEA, em 

junho de 1964, sentimos desde logo que a sua 
relevante função de valorizar econômica e 
socialmente a região amazônica, havia sido 
frustrada, nos onze primeiros anos de suas 
atividades, por uma série de fatôres adversos. 

Defeitos de estrutura, ausência de planejamentos 
realistas e continuados, pulverização de recursos, 
impontualidade no recebimento e pagamento de  
verbas, cortes orçamentários profundos, falta de 
recolhimento dos percentuais devidos pelos Estados, 
Territórios e Municípios da área, concessão de recursos 
inferiores aos constitucionalmente destinados para a 
Amazônia, indevida sobrecarga de despesas ministeriais 
sôbre o orçamento do órgão, malversação desenfreada 
dêsses já reduzidos recursos, dificuldades de or- 
 

dem administrativa para o recrutamento de pessoal 
especializado, entre outras distorções de vulto, 
pareciam fundir-se e confundir-se num todo amorfo 
e incapaz de alcançar qualquer rendimento em 
têrmos de valorização econômica e progresso 
social. 

Assim, após um curto mas profundo período 
de estudos sôbre os problemas mais agudos que 
afligiam a instituição, passamos a colocar em 
prática uma série de medidas, tendentes a 
dinamizá-la e torná-la mais flexível, a exemplo do 
que ocorria com outros órgãos congêneres, 
especialmente a SUDENE, que nos tem servido de 
paradigma. 

Não obstante êsse esfôrço, cedo 
compreendemos que, pela insuficiência de elemento 
humano, nos seria impossível, a curto prazo, atingir 
nossos objetivos, eis que a formação e o 
aprimoramento de pessoal técnico são tarefas que 
exigem, sobretudo, um largo espaço de tempo. 

Por outro lado, a par das dificuldades de 
ordem geral que existem para se atribuir melhor 
remuneração a êsse pessoal no âmbito do Serviço 
Público, na Amazônia êsse problema se agrava pelo 
êxodo dos poucos técnicos existentes, que 
abandonam a área em direção aos centros mais 
adiantados do País, onde, efetivamente, encontram 
salários à altura de seu merecimento. 

Diante dessas circunstâncias, e 
considerando que a Comissão de Planejamento 
da SPVEA não possuía, como até hoje não 
possui, estrutura que lhe permita elaborar um 
Plano de Ação Administrativa do vulto que as 
necessidades da região estão a exigir, e  
tendo em vista que as contingências atuais 
obrigam o Govêrno Federal a uma imediata 
tomada de posição para vencer o problema 
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amazônico, procuramos logo contratar os serviços de 
uma emprêsa moral e tècnicamente capaz de 
assessorar-nos na elaboração dêsse Plano, 
colocando a SPVEA em condições de justificar a sua 
criação. 

Não obstante a premência das nossas 
necessidades, antes dessa providência extrema, 
tentamos solucionar o nosso problema com a ajuda 
de instituições públicas de planejamento, como a 
Fundação Getúlio Vargas e o Ministério do 
Planejamento, aos quais nos dirigimos encarecendo 
sua preciosa assistência técnica. 

Como resultado dêsses contactos, tivemos, 
exatamente, a indicação da MONTOR como a 
Emprêsa mais aconselhável para a elaboração do 
Plano de Ação Administrativa da SPVEA, pela 
circunstância especial de já haver colaborado com o 
referido Ministério no estudo dos problemas 
relacionados ao desenvolvimento econômico do 
Norte. 

Assim, encaminhamos ao MECOR a EM-
AGB/09/65, de 16 de março de 1965, solicitando, nos 
têrmos da legislação em vigor, a necessária 
autorização para adjudicar os serviços diretamente à 
MONTOR. Deferida a dispensa de licitação, foi 
lavrado, em 20-4-65, o competente contrato que, 
entretanto, não logrou aprovação pelo Tribunal de 
Contas da União, sob alegação de "inexistência de 
autorização legislativa e dotação orçamentária 
própria", conforme comunicação constante do Ofício 
nº 07359 SP-SE/65, de 21-6-65, relativa ao Processo 
TC-20.466/65. 

Diante dessa circunstância, e por 
considerarmos êsse Plano indispensável ao 
desenvolvimento da Amazônia, encaminhamos 
nova exposição de motivos ao MECOR, desta 
feita para que o seu titular se dirigisse  
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
 

República solicitando a abertura de crédito especial, 
destinado a atender as despesas decorrentes da 
contratação de uma firma especializada que, em 
estreita colaboração com a Comissão de 
Planejamento da SPVEA, elaborasse o nosso Plano 
de Ação Administrativa. 

Dêsse trabalho resultou o encaminhamento de 
Mensagem ao Congresso Nacional, da qual 
redundou, mais tarde, a Lei Nº 4.792, de 20-10-65, in 
verbis: 

 
"LEI Nº 4.792, 
de 20 de outubro de 1965 
 
Autoriza a abertura do crédito especial de Cr$ 

200.000.000 (duzentos milhões de cruzeiros) à 
Superitendência do Plano de Valorização Econômica 
da Amazônia, para atender a despesas que 
especifica 

 
O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a 

abrir, à Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia, o crédito especial de Cr$ 
200.000.000 (duzentos milhões de cruzeiros), para 
atender a despesas com a elaboração, mediante 
contrato, de um plano de ação administrativa. 

Art. 2º – Os recursos previstos nesta Lei, serão 
providos com a anulação da importância de Cr$ 
200.000.000 (duzentos milhões de cruzeiros) da  
dotação 4.1.2.0 – Serviços em Regime de Programação 
Especial – Y.02 – Valorização Econômica da Amazônia; 
1) para ser discriminada de acôrdo com o Plano 
Qüinqüenal ou com o Programa de Emergência 
(Constituição Federal, art. 199, parágrafo único, Lei nº 
1.806, de 6 de janeiro de 1953, arts. 10, 13 e 19), do 
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Orçamento de 1965, da Superintendência do Plano 
de Valorização Econômica da Amazônia, Lei nº 
4.539, de 10 de dezembro de 1964. 

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, 20 de outubro de 1965; 144º da 
Independência e 77º da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Octávio Gouveia de Bulhões 
Osvaldo Cordeiro de Farias." 
Com a promulgação dêsse diploma legal, 

votado pelo Congresso Nacional, e sancionado pelo 
Chefe do Poder Executivo, os dois Podêres da 
República identificavam-se sob um mesmo ponto de 
vista, reconhecendo, ambos, a urgente necessidade 
de se dotar a SPVEA e, conseqüentemente, a 
Amazônia, de um Plano de Ação Administrativa, 
destinado a incrementar, racionalmente, o 
desenvolvimento desta área, que representa mais da 
metade do território nacional. 

Nesta passagem, Senhores Ministros, 
permitimo-nos conclamar o Egrégio Tribunal de 
Contas da União para identificar-se conosco no 
propósito de trabalhar pelo desenvolvimento da 
Amazônia, que está a exigir de nós, brasileiros, a 
mais patriótica conjugação de esforços. 

Não se veja neste apêlo, Senhores Ministros, 
qualquer intenção, mesmo velada, de sugerir-lhes 
benignidade no julgamento de um ato da nossa 
administração, até porque somos daqueles que, 
quando possível a escolha, preferimos o rigor à 
indulgência ou à comiseração. 

Trata-se, na verdade, de um  
simples apêlo, para que, na apreciação 
 

do contrato celebrado entre a SPVEA e a 
MONTOR, seja também considerada, porque 
possível, a situação de atraso em que vive a 
Amazônia, a exigir uma pronta superação em nome, 
até mesmo, da própria dignidade humana de seus 
filhos. 

Com o advento da citada Lei número 4.792, de 
28-8-65, e do conseqüente Decreto nº 57.800, de 14-
2-66 abrindo à SPVEA o crédito especial de Cr$ 
200.000.000, para ocorrer às despesas com o nôvo 
Plano de Ação Administrativa, estavam afastados os 
dois motivos – inexistência de autorização legislativa 
e dotação orçamentária-própria – que levaram essa 
Egrégia Côrte a recusar registro no contrato 
celebrado entre a SPVEA e a MONTOR. 

Dessa forma, voltamos a nos dirigir ao 
MECOR, solicitando, novamente, a indispensável 
dispensa de concorrência para adjudicar os serviços 
à mencionada firma. 

Deferido êsse pedido, foi celebrado, em 20-5-
66, um nôvo contrato, evidentemente com a  
MONTOR – Montreal Organização Industrial e 
Economia S.A., o qual, depois de publicado no Diário 
Oficial da União, foi encaminhado a essa Colenda 
Côrte. 

Instruindo o processo que, nesse Egrégio 
Tribunal, tomou o número 23.179/66, foi ordenada, 
em Sessão de 24-6-66, a seguinte diligência: 

"a) esclarecer se já foram executados serviços 
por conta do contrato em causa, ante o disposto nas 
cls. 3.1.1., 3.1.2 e 7.1.1; 

b) informar se os serviços previstos no 
presente contrato são os mesmos do contrato 
anteriormente recusado; 

c) indicar o número e data  
do empenho da despesa a que 
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se refere a cls. 11ª, com observância da letra c do § 
1º do art. 775 do RGCP; 

d) ser expungida da cls. 5.5. a referência à 
manutenção de familiares dos elementos do 
MONTOR, porque sem amparo legal; 

e) dar nova redação à cls. 16ª em consonância 
com o disposto na letra "f" do § 1º do artigo 775 do 
R.G.C.P.; 

f) remeter o processo de dispensa da 
concorrência e conseqüente adjudicação direta; 

g) anexar os estatutos da Montreal 
Empreendimentos S.A. e Montreal Montagem e 
Representação Industrial S.A., cujos representantes 
assinaram a Ata da Assembléia-Geral Extraordinária, 
realizada em 5-10-65." 

Em cumprimento a essa deliberação, a 
SPVEA celebrou com a MONTOR um têrmo Aditivo, 
datado de 12-7-66, através do qual foram satisfeitas 
as exigências das alíneas d e e. 

Quando às determinações, objeto das alíneas 
c, f e g, foram satisfeitas com o encaminhamento, a 
êsse Egrégio Tribunal, dos seguintes documentos: 

1 – 2ª via do empenho da despesa; 
2 – cópia fotostática, devidamente autenticada, 

do Processo SPVEA nº 00160/66, que capeia o 
Processo MECOR nº 4.121/65, onde se encontra a 
dispensa do processo de licitação, inclusive coleta de 
preços, com a necessária autorização para adjudicar 
os serviços à firma MONTOR; 

3 – Estatutos e Ata da  
Assembléia-Geral Extraordinária, 
 

da emprêsa, realizada em 5-10-65. 
Relativamente aos esclarecimentos 

recomendados nas alíneas a e b, foram os mesmos 
prestados por intermédio do Ofício GS-O nº 0861, de 22-
7-66, onde expusemos os motivos relevantes que 
levaram a firma contratada a iniciar os serviços antes do 
registro do Têrmo pelo Tribunal de Contas, bem como 
declaramos que êsses serviços eram os mesmos cujo 
contrato anterior fôra recusado por essa Colenda Côrte. 

Após êsse nosso pronunciamento, e 
apreciando, novamente, o Processo nº 23.179/66, 
êsse Egrégio Tribunal resolveu, em sessão de 9-8-
66, recusar registro ao contrato celebrado em 25-5-
66, e aditado em 12-7-66, pelas razões seguintes: 

"a) porque a dispensa da concorrência não 
implica na dispensa de coleta de preços, que 
sòmente ocorrerá "em casos devidamente 
justificados", conforme dispõe o § 1º do art. 1º da Lei 
nº 4.401, de 1964, o que não se verificou; 

b) porque em face de que informa a própria 
repartição no item 13 da Exposição de fls. 5 do Proc. 
Nº 00160/66, existem outras emprêsas que poderiam 
executar os serviços circunstância que afasta as 
hipóteses de exclusividade ou de especialização, 
invocadas para a adjudicação direta; 

c) porque os serviços já vinham sendo 
executados, conforme declaração dêsse Órgão, o 
que infringe o disposto no art. 77, item III, § 1º, da 
Constituição." 

Os motivos acima alegados, venia 
concessa, improcedem, eis que não 
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refletem a realidade dos fatos, razão pela qual, 
acreditamos, poderão ser elididos, pelas razões 
seguintes: 

1 – Na alínea a, argumenta-se que a dispensa 
de concorrência não importa na eliminação da coleta 
de preços que, por sua vez, só ocorrerá em casos 
devidamente justificados, nos têrmos da Lei nº 4.401, 
de 10-9-64, o que não se verificou. 

Ora, com semelhante afirmativa, salvo melhor 
juízo, parece-nos que essa Colenda Côrte laborou 
em equívoco, de vez que a Exposição de Motivos nº 
AGB-20-65, de 3-12-65, através da qual solicitamos 
ao MECOR (Processo nº 4.121-65 – páginas 2 
usque 4) a necessária dispensa de concorrência, 
para adjudicação direta dos serviços à firma 
MONTOR, foi efetivamente fundamentada no art. 1º 
inciso IV da Lei número 4.401, de 10-9-64, deixando-
se, tão-sòmente, de invocar o § 1º dêsse mesmo 
artigo, que permitiria, de forma expressa, a dispensa 
da coleta de preços. 

Não obstante os têrmos claros dessa 
exposição, os pareceres firmados pelos Drs. Marcos 
Calper e Luiz Rafael Mayer, ambos ilustres 
servidores do MECOR, não deixam dúvida quanto à 
intenção do pedido e do despacho concessório do 
Senhor Ministro Extraordinário. 

Entretanto, conhecendo a elogiável 
meticulosidade dos membros dessa Egrégia Côrte, no 
exame dos assuntos que lhe são afetos, esta 
Superintendência, para prevenir possíveis equívocos ou 
divergências de interpretação, encaminhou ao MECOR, 
em aditamento à anterior, a Exposição de Motivos nº 
008-GS, de 23-3-66, onde, após minuciosa aná- 
 

lise da omissão relativa ao § 1º do art. 1º da Lei nº 
4.401-64, concluímos: 

"Diante do exposto, com o objetivo de prevenir 
qualquer dúvida de interpretação da parte do 
Tribunal de Contas da União, vimos solicitar de 
Vossa Excelência seja ratificada, em nôvo despacho, 
a dispensa de concorrência e a conseqüente 
autorização para contratar diretamente, 
independente de coleta de preços, os serviços da 
"MONTOR – MONTREAL ORGANIZAÇÃO 
INDÚSTRIA E ECONOMIA S.A.", para elaboração 
de um Plano de Ação Administrativa, com 
fundamento no artigo 1º, inciso IV, letra c e § 1º do 
mesmo artigo, da Lei nº 4.401, de 10-9-64." 

Essa nova exposição de motivos foi anexada 
ao mesmo Processo MECOR nº 4.121/65, cuja cópia 
fotostática autenticada integra o Processo de 
registro, sendo detidamente examinada pelo Doutor 
Assessor Jurídico do MECOR, que, embora 
discordando, em tese, da necessidade dessa 
precaução, acabou por concordar em que o Senhor 
Ministro Extraordinário para a Coordenação dos 
Organismos Regionais complementasse o seu 
despacho anterior, dispensando também, a coleta de 
preços, como foi feito, conforme despacho exarado 
em seguida a êsse arrazoado. 

Quanto ao aspecto de fato, contido no § 1º do 
art. 1º da Lei nº 4.401/64, pertinente à justificação do 
caso específico para a dispensa também da coleta 
de preços, pedimos vênia para ressaltar, a essa 
Colenda Côrte, os argumentos seguintes: 

a) a justificativa para a dispensa da coleta 
de preços e, conseqüentemente, autorização para 
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adjudicar os serviços diretamente à firma MONTOR, 
inspira-se em dois fatôres: 

1 – sua notória e comprovada especialização 
em assuntos econômicos e de planejamento; 

2 – a circunstância de já vir assessorando o 
Ministério do Planejamento no estudo dos problemas 
relacionados ao desenvolvimento econômico do 
Norte. 

b) a apreciação dessas circunstâncias de 
fato, para a dispensa de concorrência e coleta de 
preços, sendo ato de arbítrio exclusivo do 
Presidente da República ou do Ministro de Estado, 
conforme competência prevista no artigo 1º da Lei 
nº 4.401/64, foge à esfera de atribuições dessa 
Egrégia Côrte. 

2 – Como segundo argumento, declara essa 
Colenda Côrte que resolveu recusar o registro 
"porque em face do que informa a repartição no item 
13 de exposição de fls. 5 do Proc. nº 00160/66, 
existem outras emprêsas que poderiam executar os 
serviços, circunstância que afasta as hipóteses de 
exclusividade ou de especialização, invocadas para 
a adjudicação direta." 

Por outro lado, caso isso bastasse, permitimo-
nos salientar que a letra c do inciso IV do art. 1º da 
Lei nº 4.401/64, cogita de duas hipóteses que, por 
serem diferentes, não ensejam qualquer 
possibilidade de fusão ou confusão: 

a) Exclusividade: "para aquisição de materiais 
ou gêneros que só podem ser fornecidos por 
produtor, emprêsas ou representante comercial 
exclusivo." 

b) Especialização: "para a execução de serviços 
dependentes de profissionais de notória especialização." 

Pelo visto, o legislador não exigiu a concomitância 
de atributos mas, muito ao contrário, a alternatividade, 
conforme se tratasse de uma ou de outra hipótese. 

Se fôsse essa a sua intenção, certamente teria 
fundido os dois requisitos e não, como fêz, 
distinguindo hipóteses diferentes, claramente 
perceptíveis à leitura do diploma legal antes referido. 

Basta, portanto, como evidenciamos, que o 
contratante satisfaça o requisito da notória 
especialização, de vez que se trata da segunda 
hipótese cogitada na alínea c do inciso IV da Lei nº 
4.401/64: execução de serviços dependentes de 
profissionais de notória especialização. 

Êsse requisito, Senhores Ministros, 
acreditamos estar sobejamente comprovado e 
satisfeito em ambos os processos relativos aos 
contratos que celebramos com a MONTOR, através 
dos documentos que identificam a firma e do 
curriculum vitae de cada um de seus técnicos. 

Apreciando a competência do Tribunal de Contas 
da União, no julgamento da legalidade dos contratos, 
aposentadorias, reformas e pensões, CLÁUDIO 
PACHECO, em seu "Tratado das Constituições 
Brasileiras" (Vol. VI, nº 128, págs. 145/146), esclarece: 

"A função jurisdicional do Tribunal de 
Contas estender-se-ia, à luz de um entendimento 
literal do disposto no art. 77, inciso III, da atual 
Constituição, ao julgamento da legalidade dos 
contratos e das aposentadorias, reformas e 
pensões. Neste ponto o Tribunal pode 
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elevar-se até o julgamento da constitucionalidade 
dêstes atos, pois a inconstitucionalidade é 
inegàvelmente a modalidade mais graduada da 
ilegalidade. No declarar inconstitucionalidades, o 
Tribunal terá de conformar-se com a regra do art. 
200. 

Mas o caráter jurisdicional desta competência 
sôbre declaração de invalidada de atos reconhecidos 
ilegais ou inconstitucionais tem sido contestado, como 
veremos adiante, e pelo menos sofre uma limitação 
de alcance ou de incidência, porquanto só opera no 
sentido de liberar ou não a efetivação ou a integração 
do consentimento da administração pública. Até já se 
tornou praxe incluir, em todos os contratos da mesma 
administração, uma cláusula que subordina sua 
efetivação ou vigência à decisão do Tribunal de 
Contas, de modo que, proferida a decisão contrária à 
legalidade, o contrato não se integra nem chega a ter 
existência efetiva. Outra limitação, aliás própria da 
função jurisdicional comum, está em que a apreciação 
do Tribunal se limita à apuração da conformidade ou 
não do ato com as disposições legais vigentes, 
excluindo qualquer estudo ou decisão sôbre a sua 
conveniência, oportunidade ou justiça." (Os grifos são 
nossos.) 

Não é outro o entendimento do grande jurista 
pátrio PONTES DE MIRANDA (Comentários à 
Constituição de 1946, 4ª edição, tomo III, págs. 
60/61) ao apreciar a natureza do julgamento a que 
se refere o art. 77, § 1º, da Lei Maior: 

"O exame pelo Tribunal de Contas  
limita-se a verificação da existência do negócio 
jurídico, ou do crédito, e da validade da  
regra jurídica ou do ato jurídico. Não desce 
 

ao mérito do que se estatuiu ou da oportunidade." 
(Os grifos são nossos.) 

3 – Finalmente, como último motivo para a 
recusa, declara essa Egrégia Côrte que assim 
decidiu "porque os serviços já vinham sendo 
executados, conforme declaração dêsse órgão, o 
que infringe o disposto no art. 77, item III, § 1º, da 
Constituição." 

O Estatuto Fundamental, nesse dispositivo, 
estabelece: 

"Art. 77 – Compete ao Tribunal de Contas: 
I – ... 
II – ... 
III – julgar da legalidade dos contratos e das 

aposentadorias, reformas e pensões. 
§ 1º – Os contratos que, por qualquer modo, 

interessarem à receita ou à despesa só se reputarão 
perfeitos depois de registrados pelo Tribunal de 
Contas. A recusa do registro suspenderá a execução 
do contrato até que se pronuncie o Congresso 
Nacional." (O grifo é nosso.) 

Ao declarar que "a recusa de registro 
suspenderá a execução do contrato...", o texto 
constitucional abriu possibilidade a serem iniciados 
os trabalhos contratados, eis que, evidentemente, só 
se pode suspender aquilo que já se iniciou. 

Outro entendimento, cremos, não traduzirá o 
pensamento do legislador constituinte, que, prevendo 
mesmo essa hipótese, no dispositivo em aprêço 
concedeu ao Congresso Nacional a faculdade de 
ratificar os atos já praticados, conforme se 
depreende das expressões: "...até que se pronuncie 
o Congresso Nacional". A proibição de executar  
um contrato, antes do seu registro pelo Tri- 
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bunal de Contas, só poderia ser aceita e, em 
conseqüência, dar causa à recusa de registro, se o 
constituinte assim houvesse determinado. 

Isso, todavia, não ocorre, nem por fôrça de 
disposição constitucional, nem por fôrça de lei 
comum. Ao contrário, a própria Lei nº 830, de 23-9-
49, que reorganizou o Tribunal de Contas da União, 
ao definir a competência, jurisdição e atribuições 
dessa Côrte, repete, em seu art. 35, in integrum, o 
texto do art. 77, inciso III, § 1º, da Constituição de 
1946, mantendo, assim, em têrmos imperativos, a 
norma em razão da qual "a recusa do registro 
suspenderá a execução do contrato até que se 
pronuncie o Congresso Nacional". 

Os doutrinadores da matéria, no direito 
brasileiro, são unânimes quanto a êsse 
entendimento. 

O douto Pontes de Miranda, na obra antes 
citada, assim se pronuncia, em têrmos que não dão 
margem à dúvida de qualquer natureza: 

"Quando o Tribunal de Contas julga ilegal o 
contrato, que lhe foi a exame, não o anula, nem lhe 
declara a nulidade, para os efeitos do direito comum; 
só o faz no plano administrativo, com o que se 
conformam ou não os interessados. Quando o 
Tribunal de Contas nega registro a contrato que de 
registro precisa para sua perfeição, suspende-se lhe 
a execução e o Congresso Nacional tem de apreciar 
a espécie. A diferença é evidente." (Pontes de 
Miranda – Comentários à Constituição de 1946, 4ª 
edição, tomo III, pág. 54). 

Ainda é nesse grande jurista que  
vamos buscar fundamento para afirmar que o 
início da execução de um contrato, antes do 
respectivo registro pelo Tribunal de Contas da 
 

União, deriva do próprio texto constitucional: 
"O exame do negócio jurídico é, em princípio, 

prévio, porque só após êle se pode registrar. Sem o 
registro, não está perfeito o negócio jurídico. Se 
deixou de ser-lhe examinada a legalidade, com o 
completante registro, o cumprimento do contrato ou 
de outro negócio jurídico à antecipação, sob a 
responsabilidade dos órgãos estatais e dos 
funcionários públicos e a risco do outro figurante do 
negócio jurídico. Com o julgamento da legalidade e 
subseqüente registro, os atos praticados podem ser 
ratificados." (Pontes de Miranda – Comentários à 
Constituição de 1946, 4ª edição, tomo III, pág. 56). 

Ora, a circunstância de haver a MONTOR 
se antecipado ao registro do contrato, executando 
parte dos serviços contratados, importa apenas 
em um risco, espontâneamente assumido, em 
razão da confiança na licitude do negócio 
contratado e da austeridade do atual dirigente da 
SPVEA, a respeito de quem o preclaro Ministro 
Wagner Estelita Campos afirmou tratar-se de 
"homem dotado de indiscutível espírito público." 

Essa antecipação de trabalho, portanto, 
não poderá servir de causa à nulidade do 
contrato, eis que, em face da própria 
Constituição, os atos já praticados poderão ser 
ratificados. 

Assim, considerando que o contrato 
celebrado e seu subseqüente aditivo  
não infringiram nenhum dispositivo constitucional, 
nem tampouco nenhuma norma da  
legislação ordinária aplicável à espécie,  
vimos, com o devido respeito, postular  
perante essa Egrégia Côrte seja reconsiderada  
a sua decisão denegatória, orde- 
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nando-se o registro do contrato celebrado entre a 
SPVEA e a firma MONTOR. 

É o que se espera. 
Belém, 9 de setembro de 1966. 
(as.) General-de-Divisão Mário de Barros 

Cavalcanti – Superintendente." 
O Tribunal, diante dêsse nôvo apêlo, 

conheceu do recurso, mas manteve a denegação do 
registro, restringindo os motivos: 

pelo fundamento constante do item III da 
decisão de 9-8-66 (fls. 35), circunstância infringente 
do disposto no art. 77, nº III, e § 1º, da Constituição 
Federal (fls. 58 do Proc. número 23.179/66), isto é, 
porque os serviços já vinham sendo executados, 
conforme declaração da própria SPVEA (fls. 30 e 
31), o que infringe o disposto no art. 77, item III, § 1º, 
da Constituição. 

Remetido o processo ao Congresso 
Nacional, como instância revisora, foi o assunto 
objeto de estudos na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Tomadas de Contas da Câmara dos 
Deputados, da qual proveio o projeto de decreto 
legislativo que aprovou a decisão recorrida. 

No Senado, as Comissões de Justiça e 
Finanças se manifestaram no mesmo sentido e, já 
no Plenário, para ser votada, a matéria voltou a 
esta Comissão, a pedido do então Relator, 
Senador Bezerra Neto, tendo em vista 
esclarecimento oriundos de novos estudos a que 
procedeu. 

 
PARECER 

 
Cabe, de logo, seja assinalado que, julgando o 

último recurso interposto, o Egrégio Tribunal de 
Contas manteve a denegação do registro 
ùnicamente, verbis: 

"porque os serviços já vinham  
sendo executados, conforme declaração 
 

da própria SPVEA (fls. 30 e 31), o que infringe o 
disposto no art. 77, item III, § 1º da Constituição (fls. 
58 do Processo nº 23.179/66)." 

A matéria devolvida à apreciação do 
Congresso é, exclusivamente, aquela constante das 
razões do decidir do Tribunal recorrido, isto é, a 
impugnação do registro, sob o fundamento de ter 
havido execução antecipada dos serviços 
contratados. 

As demais questões suscitadas, objetos de 
diligências, constituem matérias vencidas, não 
cabendo sejam examinadas, nesta instância, se não 
quanto ao mérito, pelo menos quanto aos 
fundamentos da decisão recorrida. 

A única razão remanescente da rejeição do 
registro: execução antecipada dos serviços 
contratados. 

O preceito constitucional, apontado como 
infringido, dizia, então, que os contratos só se 
reputarão perfeitos depois de registrados pelo 
Tribunal de Contas. A recusa do registro suspenderá 
a execução do contrato, até que se pronuncie o 
Congresso Nacional. 

O registro opera como condição suspensiva. 
Dêle depende não só a perfeição como a eficácia do 
negócio jurídico. Sem o registro no Tribunal de 
Contas, o contrato não teria vida, não poderia, em 
conseqüência, produzir efeito, como, aliás, está 
explícito, em cláusula do instrumento contratual. 

Disso decorre que, mesmo praticando atos 
relacionados com sua obrigação "em .ser", pois que 
ainda não implementada a condição suspensiva, a 
MONTOR-Montreal obrava por conta e risco. 
Registrado o contrato, êsses atos anteriores ficariam 
convalidados. Negado o registro, não lhe caberia 
reclamar coisa alguma, a qualquer título. Essa 
execução antecipada não vinculava a SPVEA, não 
lhe seria onerosa, não a obrigava a desembôlso, a 
menos que se cumprisse a condição suspensiva. 
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Típico contrato de empreitada, empreitada de 
lavor, visava-se, mediante o cumprimento de suas 
cláusulas, a um determinado resultado: a obtenção 
de um Plano de Ação Administrativa. Pela 
apresentação dêsse Plano é que a Montor-Montreal 
faria jus ao pagamento estipulado. O que recebesse 
antes de concluído o trabalho seria a título de 
adiantamento e não de pagamento. 

Tal contrato bem difere da locação de serviço 
que abrange todo o processo de elaboração, a forma 
qualificada ou não do desempenho do trabalho, 
sendo, portanto, difícil a antecipação. 

O objeto do contrato era um Plano e os meios 
e instrumentos que deveriam ser usados haveriam 
de ser da alçada da firma contratante. 

À SPVEA interessava o resultado, que seria a 
obra, dentro das especificações contratuais. 
Expressa, redundantemente, a condição de que os 
efeitos só se produziriam após o registro, tudo que 
fôsse feito por antecipação, que não contrariasse a 
lei e as normas do contrato, não haveria por que 
pudesse ser impugnado, nessa empreitada de lavor. 

Se, correndo célere o trabalho, o Plano 
houvesse sido feito, antes do registro, a 
superveniência dêste, convalidaria os atos 
praticados, insubsistindo o impedimento legal. 

A antecipação da firma contratante não 
configura execução do contrato que importaria em 
obrigações bilaterais. A SPVEA não autorizou o 
início dos serviços e nem contraiu, com isso, 
obrigações. Ao contrário, deixou expresso, no 
instrumento contratual, a cláusula constitucional que 
sujeitava ao registro, para que os efeitos fôssem 
produzidos. 

Não há mancha de suspeição, nem 
desrespeito às normas legais, como ficou 
demonstrado. 

No exame do assunto, embora  
fora do ângulo de discussão, porque matéria já 
 

vencida, cabe sejam apreciadas as vicissitudes por 
que passou o processo, em sua longa tramitação. 

O primeiro dos motivos de impugnação do 
registro foi a ausência de crédito para ocorrer às 
despesas do contrato. 

O Poder Executivo diligenciou e, pela Lei nº 
4.792, de 20-10-65, foi autorizada a abertura do 
crédito especial de Cr$ 200.000.000,00. 

Desapareceu o impedimento legal do contrato, 
que importava em despesas não autorizadas. 

Está devidamente comprovada a dispensa de 
concorrência pública e de coleta de preço, pela 
autoridade administrativa competente – o Ministro de 
Estado, a quem cabe examinar a ocorrência das 
condições motivadoras da dispensa de licitação 
prévia nos contratos. 

É competência discricionária da autoridade, 
não comportando exame do mérito do decidido. E 
isso é o que, expressamente, estabelece a Lei nº 
4.401, de 10-9-64, vigente ao tempo. 

E a SPVEA, pretendendo evitar discussões, 
solicitou ao Ministro Extraordinário para a 
Coordenação dos Organismos Regionais que 
deixasse expresso, em despacho, o acréscimo de 
que a dispensa abrangia a coleta de preço. E assim 
foi feito. 

Seria, então, desprezar a norma legal 
permissiva da dispensa de concorrência ou coleta, 
se se pretendesse amputar a atribuição da 
autoridade a quem cabe estabelecer critérios no 
apreciar as circunstâncias que peculiarizaram o 
caso, sob exame. 

A SPVEA não estava obrigada, como ente 
autárquico que é, ao registro prévio do Egrégio 
Tribunal de Contas. Mas não pretendeu prevalecer-
se da posição, para furtar-se ao julgamento daquela 
Alta Côrte. 

Sôbre o assunto, em notável trabalho 
publicado no volume "Pareceres do Con- 
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sultor-Geral da República", págs. 476 a 482, o ilustre 
então Consultor-Geral Antônio Balbino faz brilhante 
estudo para concluir pela natureza autárquica da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, 
trabalho aprovado pelo Presidente da República 
(obra citada, págs. 476 a 482). 

Não comportando dúvida em tôrno da 
equivalência de posição e identidade de fins, entre a 
SUDENE e a .SPVEA, o estudo aludido serviu de 
fundamento ao entendimento de que, a exemplo da 
primeira, a SPVEA é, também, um ente autárquico 
(D.O. de 21-3-66, pág. 2.981). 

Bem se sabe' o quanto é polêmico o assunto, 
servindo de tema para brilhantes trabalhos. Mas, no 
caso, já não há o que discutir-se: 

"As interpretações desta Consultoria-Geral, no 
que diz respeito à aplicação de leis, decretos, 
portarias, normas de serviço, e outros atos formais 
da Administração, ao merecerem a aprovação dos 
mandatários supremos e uma vez publicados, 
constituem regras normativas, verdadeiros 
mandamentos dirigidos a todos os setores da 
Administração Pública Federal, centralizada ou 
autárquica." (Antônio Balbino, obra citada, pág. 17.) 

Estava, portanto, a recorrente isenta de pedir o 
registro prévio. Mas, não quis fazê-lo, preferindo abrir 
o caso ao exame do Egrégio Tribunal de Contas. 

A Constituição de 1967 aboliu o registro 
prévio, tendo em vista, sobretudo, o excesso de 
trabalho da Côrte de Contas, cada dia com maiores e 
mais sérios encargos, além de considerar a 
exigência de celeridade dos trabalhos da 
administração. 

A norma em que se fundamenta a decisão 
recorrida já não mais existe, na Lei Maior, em vigor. 

O legislador, compreendendo os 
inconvenientes de uma disposição dispensá- 
 

vel, eliminou-a da Carta pela qual hoje nos regemos. 
Diante do exposto, não há como se possa, 

arrimado na lei, negar a aprovação a um contrato 
que obedeceu a tôdas as normas, após as 
diligências, rigorosamente cumpridas. Os trabalhos 
iniciados não configuram execução do contrato, pois 
não houve autorização da SPVEA, tudo correndo por 
conta e risco da Montor. 

Ainda que executados os serviços, por 
antecipação, poderiam ser ratificados e adjudicados, 
posteriormente, em razão de sua natureza. Trata-se 
de uma empreitada de lavor. 

Em que pésem os respeitáveis estudos das 
Comissões de Finanças e Justiça desta Casa, julgo 
caber um nôvo exame da matéria, a fim de que, por 
formalismo que mais compromete que defende a 
administração, não fique desaprovada uma medida 
do mais alto alcance para a região amazônica. 

Isto pôsto, a Comissão, com base nas 
considerações expendidas, opina pela validade dos 
contratos em aprêço, nos têrmos da seguinte: 

 
EMENDA SUBSTITUTIVA 

Nº 1 – CF 
 

Dê-se ao Projeto de Decreto Legislativo nº 13, 
de 1967, a seguinte redação: 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 13, DE 1967 
 
Reforma decisão do Tribunal de Contas da 

União, proferida aos 9 de agôsto de 1966, 
denegatória de registro de contrato e seu têrmo 
aditivo, celebrado entre a Superintendência do Plano 
de Valorização Econômica da Amazônia e a Montor-
Montreal Organização Industrial e Economia S.A. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É reformada a decisão  

denegatória do Tribunal de Contas 
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da União, proferida aos 9 de agôsto de 1966, para 
efeito de aprovar o contrato de 25 de maio de 1966 e 
seu têrmo aditivo de 12 de julho de 1966, celebrados 
entre a Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia e a Montor-Montreal 
Organização Industrial e Economia S.A. 

Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário." 

Sala das Comissões, em 28 de agôsto de 
1968. – Argemiro de Figueiredo, Presidente – 
Petrônio Portela, Relator – Clodomir Millet – 
Fernando Corrêa – Carlos Lindenberg – Bezerra 
Neto – Júlio Leite – Pessoa de Queiroz – José 
Ermírio. 

 
PARECER 

Nº 717, DE 1968 
 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 69, de 1968, que 
faculta a redução de índice de nacionalização do 
pêso do trator. 

 
Relator: Sr. Bezerra Neto. 
1. Estabelece o artigo primeiro dêste projeto, 

da lavra do eminente Senador Lino de Mattos, que o 
índice obrigatório de noventa e cinco por cento, no 
mínimo, de nacionalização do pêso do trator poderá 
ser reduzido até noventa por cento, a critério do 
GEIMEC, desde que a redução incida sôbre o custo 
do trator. 

2. Congressos agroindustriais têm reclamado 
que o índice inicial, e o lapso de tempo determinado 
à nacionalização, na qualificação do pêso do trator, 
deve ser reduzido, embora em grau mínimo. O 
projeto visa a atender aos reclamos das entidades 
brasileiras interessadas conforme são especificadas 
na justificação. São pormenores do mérito que de- 
 

verão ser apreciados especìficamente pelas doutas 
Comissões de Agricultura e Economia. 

3. Opinamos pela aprovação, no que concerne 
à constitucionalidade. 

Sala das Comissões, em 6 de agôsto de 1968. 
– Aloysio de Carvalho, Presidente em exercício – 
Bezerra Neto, Relator – Nogueira da Gama – 
Argemiro de Figueiredo – Petrônio Portela – 
Josaphat Marinho – Clodomir Millet. 

 
PARECER 

Nº 718, DE 1968 
 

da Comissão de Indústria e Comércio sôbre o 
Projeto de Lei do Senado nº 69, de 1968. 

 
Relator: Sr. Adolpho Franco. 
Reduzir o índice de nacionalização de pêso do 

trator é o objetivo do Projeto em exame, de autoria 
do Senador Lino de Mattos, que, na justificativa, 
assim argumenta: 

"de acôrdo com os planos iniciais 
programados pelo Govêrno, o índice de 
nacionalização progressiva da indústria de tratores 
agrícolas de rodas devia partir de 70% de pêso em 
conteúdo nacional até atingir 95%, em 1962. 

Ora, ficou, hoje, evidenciado que uma 
nacionalização inicial tão elevada, com a exigência 
de se atingir uma meta de 95% de pêso num lapso 
de tempo tão angustioso, acabou por ocasionar uma 
acentuada elevação dos custos em face da baixa 
escala de produção." 

2. A Comissão de Constituição e Justiça 
opinou pela constitucionalidade e juridicidade da 
matéria, cujo mérito cabe a esta Comissão examinar. 

3. O Decreto nº 39.412/56, que  
criou o Grupo Executivo da Indústria 
Automobilística e dispôs sôbre os incentivos  
que seriam concedidos às emprêsas interes- 
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sadas em instalar-se no País, representou a primeira 
providência governamental para a implantação da 
indústria automotiva no Brasil. Os planos de 
implantação previram, além da fabricação de 
caminhões, automóveis, jipes etc., o índice de 
nacionalização, que variava de acôrdo com as 
características de cada veículo. Previa, entretanto, o 
índice de nacionalização de 95% a ser alcançado em 
cinco anos. 

4. Mais tarde, veio a implantação da indústria 
de tratores, que obedeceu ao mesmo esquema 
adotado para os auto-veículos e cujo programa 
obteve, em apenas três anos, o mesmo índice de 
nacionalização de 95%. A respeito, o Escritório de 
Pesquisa Econômica Aplicada, do Ministério do 
Planejamento, em análise que realizou, afirma que "a 
produção de tratores em bases econômicas foi 
favorecida especialmente pelos setores que se 
dedicam a fabricação de eixos, rodas, motores, 
embreagens e caixas de câmbio, pois, já operando 
êstes setores em boa produtividade, puderam diluir, 
dentro da produção para os autoveículos, o .ônus 
normal de uma nova linha de fabricação. 

5. Os tratores de roda – médios e pesados  
os tratores de esteira – também médios e pesados – 
as motoniveladoras e os caminhões extrapesados 
estão incluídos no Grupo 1, da classificação 
oficial de máquinas rodoviárias, e a na- 
 

cionalização de 95 por cento do pêso vem sendo 
considerada fator de encarecimento do preço. O 
autor diz, mesmo, na justificativa: 

"Tal fato é tão real e grave que os técnicos 
de indústria automotiva, entre as recomendações 
para um plano de mecanização da lavoura 
nacional, visando ao barateamento do preço do 
trator, ao lado de providências de natureza 
financeira, como a eliminação imediata do IPI 
(95%), e do impôsto de financiamento de 1 por 
cento sôbre o valor do mútuo, pago ao Banco 
Central, preconiza a necessidade de se reduzir o 
índice de nacionalização do pêso do trator." 

6. Para compreender-se o que se passa no 
setor da produção de tratores, é bom seja 
lembrado ter essa indústria entrado em 
funcionamento em 1962. Desde então apresenta 
grande margem ociosa de produção, "mesmo 
considerada sòmente a capacidade de fabricação 
em um turno que é de 19.300 tratores, enquanto 
em dois turnos seria de 33.775 unidades", 
conforme assinala o Ministro da Indústria e do 
Comércio, no relatório das atividades de sua 
Pasta, em 1967. 

7. A capacidade ociosa da indústria de 
tratores pode ser avaliada no seguinte quadro: 

 

Ano 
Capacidade 

anual 
(turno) 

Produção 
Unidades 

Capacidade 
Unidades Ociosidade Vendas 

1962 ...................................................... 19.300 7.586 11.714 60,7 7.376 
1963 ...................................................... 19.300 9.908 9.392 48,7 9.507 
1964 ...................................................... 19.300 11.534 7.766 40,2 11.903 
1965 ...................................................... 19.300 8.123 11.177 57,9 8.153 
1966 ...................................................... 19.300 9.069 10.231 53,01 9.101 
1967 ...................................................... 19.300 6.219 – – – 
 

Tomando-se o ano de 1966 como  
base 100, a indústria de tratores regrediu para 
 

68,6%, no ano passado, quando em 1965 oferecera 
percentual de 89,5%. 
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8. O Relatório do Ministério da Indústria e 
do Comércio, a respeito da produção de tratores 
em 1967, afirma que houve "um declínio de 
30,2%, e encontra para a situação "causas 
bastante complexas, destacando-se entre elas a 
baixa capacidade de pagamento dos 
agricultores". Isso, de acôrdo com o mesmo 
documento, é conseqüência dos seguintes 
fatôres: 

1 – os tabelamentos, durante anos e em 
bases desajustadas da realidade, de planos 
alimentícios provocando a descapitalização da 
agricultura; 

2 – o uso ainda muito limitado de adubos, 
sementes selecionadas defensivos contra pragas 
etc., em extensas regiões do País contribuindo 
para a baixa produção de terras pouco férteis; o 
Govêrno passado criou o Fundo de Estímulo 
Financeiro ao Uso de Fertilizantes e Suplementos 
Minerais –FUNFERTIL o qual, pelas excelentes 
condições de financiamento aos interessados, 
representará, seguramente, na medida em que se 
ampliem suas operações, considerável 
contribuição dos metodos de cultivo agrícola no 
País, e, portanto, ao maior rendimento das 
lavouras; 

3 – a ausência de uma política constante de 
preços mínimos compensadores, falha que já vem 
sendo corrigida; 

4 – a irregularidade e a insuficiência dos 
financiamentos para as compras de tratores, 
pelos agricultores, em conseqüência, 
inicialmente, de falta de planejamento, e, mais 
tarde, das restrições de crédito exigidas pelo 
combate à inflação; 

5 – as taxas de juros e comissões  
e correção monetária cobrada 
 

"sôbre os financiamentos que embora fixadas em 
bases inferiores aos índices da inflação – que 
representa uma forma de subsídio – são 
consideradas elevadas, face à descapitalização dos 
agricultores; 

6 – os impostos que oneram o preço final do 
trator (IPI – 7%; ICM – 15%). 

9. A Carteira de Crédito Agrícola e Industrial 
do Banco do Brasil está autorizada, pelo Banco 
Central, a financiar a aquisição, pelos agricultores, 
de um ou mais tratores, máquinas agrícolas e seus 
implementos de fabricação nacional. O empréstimo 
deverá ser por quatro anos em parcelas anuais e 
sucessivas, com juros de 15% no primeiro ano; 25% 
no segundo e 30% no terceiro, além dos encargos: 
taxa máxima de 6% e correção monetária máxima de 
12% ao ano. 

9. O projeto em estudo atende aos interêsses 
do País, tanto no que se refere à produção como no 
tocante à aquisição de tratores, motivo por que 
opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, em 4 de setembro de 
1968 – Attílio Fontana, Presidente – Adolpho Franco, 
Relator – Bezerra Neto – Nogueira da Gama. 

 
PARECER 

Nº 719, DE 1968 
 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 1968 (número 
488-C/67, na Câmara), que dá nova redação ao art. 
8º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 
que dispõe sôbre a responsabilidade dos Prefeitos e 
Vereadores, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Clodomir Millet. 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto nº 102/68, de iniciativa  
da Câmara dos Deputados, visa a dar nova 
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redação ao art. 8º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de 
fevereiro de 1967, que dispõe sôbre a 
responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores. 

As principais alterações propostas no projeto 
são as seguintes: 

1) No caput do art. 8º: – a extinção do 
mandato de Vereador será declarada pela Mesa da 
Câmara e não pelo seu Presidente. 

2) No inciso III: – ao invés de se declarar 
extinto o mandato quando o Vereador "deixar de 
comparecer, sem que esteja licenciado, a cinco 
Sessões ordinárias consecutivas ou a três Sessões 
extraordinárias convocadas pelo Prefeito para 
apreciação de matéria urgente", a proposição 
estabelece: 

"Perde o mandato o Vereador que deixar de 
comparecer a mais de metade das sessões 
ordinárias da Câmara a que pertence, em cada 
período de sessão legislativa, salvo doença 
comprovada, licença ou missão autorizada pela 
respectiva Casa ou outro motivo relevante." 

3) Substituição dos §§ 1º e 2º por um só 
parágrafo que se refere ao caso de perda de 
mandato por falta às sessões, a qual se verificará 
"por provocação de qualquer dos membros da 
Câmara, de partido político ou de primeiro suplente 
de partido, e será declarada pela Mesa da Câmara a 
que pertencer o Vereador, assegurada a êste ampla 
defesa." 

O inciso II do art. 8º não sofreu qualquer 
alteração. No inciso IV, houve modificação nas 
expressões, sem maior importância. 

No Senado, o projeto foi distribuído apenas à 
Comissão de Constituição e Justiça, tal como 
acontecera na Câmara dos Deputados. 

 
PARECER 

 
Com o advento da Constituição de  

1967, há necessidade de uma revisão nos 
 

decretos-leis expedidos antes da promulgação da 
nossa Carta Magna. Muitas das suas disposições 
se chocam frontalmente com os preceitos da Lei 
Fundamental. Outras, embora não se possa dizer 
que sejam inconstitucionais, contrariam os 
princípios .adotados pela Carta Maior e fogem à 
orientação dos seus preceitos e das normas que 
estabelece. 

Êste seria o caso, por exemplo, da matéria 
contida no art. 8º do Decreto-Lei nº 201, na parte 
em que se refere à extinção do mandato de 
Vereador, declarada pelo Presidente da Câmara, 
com tôda uma série de penalidades se não o fizer, 
por faltar a cinco sessões ordinárias, ou a três 
sessões extraordinárias da Câmara. 

A Constituição Federal, no art. 37, 
estabelece os casos em que o Deputado ou 
Senador perde o mandato, referindo, 
expresamente, no inciso III, a hipótese da, falta 
injustificada às sessões ordinárias, tal como repete, 
agora, o projeto que pretende alterar o Decreto-Lei 
número 201. 

A norma é a da Constituição Federal Esta é 
que deve ser adotada. 

Saliente-se, ainda que, salvo nos Municípios 
das Capitais e nos de mais de cem mil habitantes, 
o Vereador não recebe qualquer subsídio. A função 
de Vereador é gratuita, declara a Constituição. O 
tratamento que lhe dá o decreto-lei é injustificável. 
Assim, do ponto de vista constitucional e jurídico, 
nada a objetar quanto ao Projeto nº 102/68. 

A esta Comissão cabe apreciar também o 
mérito da matéria. 

O nosso parecer é que o projeto deve ser 
aprovado, tendo em vista, sobretudo a 
conveniência e a necessidade de reparar a 
injustiça que vem sendo feita aos Vereadores de 
todo o Pais, bastando que se adote, na espécie, o 
que preceitua a Constituição relativamente à perda 
de mandato do Deputado e Senador por fal- 
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tas, em número superior à metade, às Sessões 
ordinárias da sua Câmara. Não perde o mandato o 
Congressista que falte a tôdas as Sessões 
extraordinárias nem essa perda é declarada pelo 
Presidente do Senado ou da Câmara, mas pela 
Mesa da Casa a que pertence o Parlamentar sendo, 
sempre, assegurada a êste ampla defesa. 

Esta Comissão examinará também quanto à 
técnica legislativa as proposições que lhe forem 
submetidas (art. 89 do Regimento Interno do 
Senado). 

Como o projeto contém muitas imperfeições, 
tomamos a liberdade de apresentar um substitutivo 
com as correções que se fazem indispensáveis para 
suprimir palavras ou expressões desnecessárias ou 
impróprias e ainda para dar mais adequada 
distribuição aos dispositivos do projeto, visando a dar 
uma melhor apresentação do ponto de vista da 
técnica legislativa. 

Assim, opinamos pela aprovação do projeto, 
nos têrmos do seguinte: 

 
Substitutivo 

 
Art. 1º – O art. 8º do Decreto-Lei nº 201, de 27 

de fevereiro de 1967, que dispõe sôbre a 
responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá 
outras providências, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 8.° – O mandato de Vereador será 
declarado extinto, quando: 

I – ocorrer falecimento, renúncia por escrito, 
perda dos direitos políticos ou condenação por crime 
funcional ou eleitoral; 

II – deixar de tomar posse sem motivo justo, 
aceito pela Câmara, dentro do prazo estabelecido 
em lei; 

III – incidir nos impedimentos legais  
para o exercício do mandato e não se desincom- 
 

patibilizar até a posse e, nos casos supervenientes, 
dentro do prazo fixado em lei ou resolução da 
Câmara. 

§ 1º – Perde o mandato o Vereador que deixar 
de comparecer, durante o período normal de 
sessões da Câmara, a mais de metade das sessões 
ordinárias, salvo doença comprovada, licença, 
missão autorizada pela Câmara, ou outro motivo 
relevante, a juízo da sua Mesa Diretora. 

§ 2º – Nos casos de extinção ou perda do 
mandato de que trata êste artigo, a sua declaração 
será feita pela Mesa da Câmara. 

§ 3º – No caso do § 1º dêste artigo, a perda do 
mandato poderá ser provocada por qualquer 
Vereador, por partido político ou pelo primeiro 
suplente do partido, assegurada ampla defesa ao 
Vereador." 

Sala das Comissões, em 3 de setembro de 
1968. – Aloysio de Carvalho, Presidente em 
exercício – Clodomir Millet, Relator – Nogueira da 
Gama – Argemiro de Figueiredo – Edmundo Levi – 
Carlos Lindenberg – Bezerra Neto – Adolpho Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 
Presidência recebeu Mensagem do Sr. Presidente da 
República, de nº 26/68 (C.N.), encaminhando projeto 
de lei para tramitação na forma estabelecida no art. 
54, § 3º, da Constituição. 

Trata-se de projeto que dá nova redação ao 
inciso IV do parágrafo único do art. 174 do Decreto-
Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966. 

Para leitura do expediente e demais atos e 
providências iniciais da tramitação da matéria, 
previstas no art. 1º da Resolução do Congresso 
Nacional nº 1, de 1967, a Presidência convoca 
Sessão conjunta a realizar-se hoje, dia 5 de 
setembro, às 20 horas e 30 minutos, no Plenário da 
Câmara dos Deputados. 
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A Presidência recebeu respostas aos 
seguintes requerimentos de informações: 

 
De autoria do Senador Vasconcelos Tôrres 
– Nº 959/68, enviada pelo Ministro do Trabalho 

e Previdência Social (Aviso nº 515, de 2-9-68); 
– Nº 962/68, enviada pelo Ministro do Trabalho 

e Previdência Social (Aviso nº 516, de 2-9-68). 
Sôbre a mesa, requerimentos que vão ser 

lidos pelo Sr. 1º-Secretário. 
São lidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.123, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja 

encaminhado ao Exmo. Senhor Ministro das 
Comunicações o seguinte pedido de informações: 

1º) Quais as providências que pretende tomar 
êsse Ministério diante das denúncias de um assessor 
do Conselho Nacional de Telecomunicações, 
segundo as quais, o Ministério das Comunicações e 
o CONTEL "estão infiltrados de elementos 
prejudiciais ao desenvolvimento das 
telecomunicações no País" e que "está havendo algo 
mais sério do que simples divergências sôbre a TV a 
côres"? 

2º) Estendendo-se as referidas denúncias a 
irregularidades, de cuja divulgação, de acôrdo com a 
opinião de alguns conselheiros do CONTEL "não 
interessa, por certo, a algum alto escalão do 
Govêrno", conforme notícia da imprensa, tem em 
vista êsse Ministro à instauração de sindicância ou 
inquéritos destinados a apurar as irregularidades? 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1968. – 
Lino de Mattos. 

REQUERIMENTO  
Nº 1.124, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja 

encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, o 
seguinte pedido de informações: 

1º) Quais as providências que estão sendo 
tomadas por êsse Ministério diante das denúncias da 
imprensa, segundo as quais os exportadores 
brasileiros de café são obrigados a financiar o 
produto vendido aos torradores dos E.U.A. 
agravando a situação de quem exporta? 

2º) Quais os motivos, de conformidade ainda 
com o noticiário referido, de "nos últimos três anos, 
verificar-se que os preços FOB, nos portos 
brasileiros, para os cafés destinados ao mercado 
norte-americano, estão sempre abaixo dos registros 
oficiais"? 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1968. –
Lino de Mattos. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.125, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja 

encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro da Educação e 
Cultura o seguinte pedido de informações: 

1º) Autorizou o titular dêsse Ministério algum 
empréstimo interno à Diretoria do Ensino Superior, 
por' conta da verba de NCr$ 5.800,00, destinados à 
Coordenação de Assistência ao Pessoal do Ensino 
Superior? 

2º) Em caso afirmativo, para que fins foi 
destacada a referida verba? 

Sala das Sessões, 5 de setembro do 1968. – 
Lino de Mattos. 
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REQUERIMENTO 
Nº 1.126, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja 

encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro das Relações 
Exteriores o seguinte pedido de informações: 

1º) Além dos funcionários dêsse Ministério em 
missão diplomática no exterior, existem, de outras 
repartições do Govêrno, servidores destacados para 
algum serviço especial fora do Brasil? 

2º) Em caso afirmativo: 
a) A que órgãos do Govêrno pertencem? 
b) Qual o número dêsses funcionários e o 

nome dos mesmos? 
c) Para que missão foram destacados? 
d) Para que países foram enviados? 
e) Recebem êsses servidores em moeda 

nacional ou estrangeira? 
Sala das Sessões, 5 de setembro de 1968. – 

Lino de Mattos. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.127, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja 

encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro dos Transportes 
o seguinte pedido de informações: 

1º) Qual o percentual do custo de cada navio 
cobrado da Comissão de Marinha Mercante pela 
ENGENHAVI? 

2º) O Estaleiro Mauá constrói navios para a 
Navegação Mercantil? 

Em caso afirmativo: 
a) Com qual percentual de financiamento da 

Comissão de Marinha Mercante? 

b) Qual o percentual de entrada que paga 
como armador? 

c) Qual o percentual de subvenção que recebe 
como construtor? 

3º) Há, nesse Ministério, alguma petição do 
Estaleiro Mauá pedindo aumento de preço para os 
navios da classe "Mário d'Almeida"? 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1968. – 
Lino de Mattos. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.128, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja 

encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro da Saúde o 
seguinte pedido de informações: 

1º) Qual a razão do Conselho Deliberativo da 
Associação Médica Brasileira haver interrompido a 
aplicação experimental do Plano Nacional de Saúde, 
que vinha sendo realizada em alguns pontos do 
País? 

2º) Como encara êsse Ministério a decisão 
tomada pelo mesmo Conselho Deliberativo de 
modificar alguns pontos da execução do plano 
"conflitantes com as teses defendidas pela 
Associação Médica Brasileira e o Código de Ética 
dos Médicos"? 

3º) Vê êsse Ministério algum antagonismo 
entre as normas do Plano Nacional de Saúde e a 
opinião do Conselho Deliberativo da Associação 
Médica Brasileira, segundo a qual "a privatização do 
patrimônio atualmente de propriedade estatal de 
saúde acarretará, sem dúvida, grandes dificuldades 
na sua utilização para as finalidades da medicina 
preventiva, ensino e pesquisa"? 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1968. – 
Lino de Mattos. 
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REQUERIMENTO 
Nº 1.129, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Na forma do que dispõe o Regimento da Casa, 

requeiro a Vossa Excelência seja encaminhado ao 
Poder Executivo, através do Ministro da Agricultura, 
o presente requerimento de informações, relativo aos 
exercícios de 1965, 1966 e 1967: 

1º) Qual a receita contábil do Fundo Federal 
Agropecuário? 

2º) Do total referido no inciso anterior, qual a 
importância efetivamente recebida em cada exercício 
e qual o saldo transportado para os exercícios 
seguintes? 

3º) Do saldo transportado de cada exercício, 
quanto foi recebido posteriormente? 

4º) Quais as despesas aprovadas pelo 
Conselho e quais as importâncias efetivamente 
utilizadas para pagá-las? 

5º) Houve despesa aprovada à conta do 
referido Fundo sem que até a presente data tivesse 
sido fornecido o respectivo numerário? Caso 
afirmativo, quantas foram as autorizações e qual o 
valor de cada uma? 

6º) Há despesas com gratificação de 
Gabinete, diárias ou ajuda de custo de pessoal 
transferido para Brasília e com aquisição de 
automóveis ou camionetas pagas pelo Fundo 
Federal Agropecuário? Caso afirmativo, informar os 
cargos dos servidores, valor da gratificação ou ajuda 
de custo, quantidade e valor dos veículos adquiridos 
e locais onde estão sendo utilizados. 

7º) No exercício de 1968, quanto  
foi arrecadado à conta do Fundo  
Federal Agropecuário, qual o va- 
 

lor da despesa autorizada pelo Conselho e quanto foi 
efetivamente utilizado? 

8º) Qual a previsão da arrecadação do Fundo 
até o fim do exercício de 1968? 

 
Justificação 

 
Há notícia de que a receita do Fundo Federal 

Agropecuário vem sendo utilizada parcialmente, pois 
o Ministério da Fazenda congela parte do que é 
arrecadado. Tratando-se de taxa que é cobrada com 
destinação específica, quer me parecer que a 
medida não se enquadra nas normas de 
contabilidade pública. 

Acresce, ainda, a circunstância de que são 
autorizadas pelo Conselho várias despesas que não 
são pagas, pelo fato de a Diretoria da Despesa não 
creditar à conta do Fundo a importância total que foi 
recolhida. Cria-se, assim, uma fórmula indireta de 
oficializar o sistema do "calote", pois, desde que a 
despesa foi autorizada, é necessário que o serviço 
correspondente ou o material adquirido seja pago. 

Fala-se, ainda, que verbas do Fundo são 
utilizadas para atender a despesas de diárias, bem 
como ajudas de custo, decorrentes da transferência 
de servidores para Brasília, a vultosas gratificações e 
"pro-labores" de servidores designados para o 
gabinete do Ministro e para compra de veículos – 
automóveis e utilitários – para transporte de 
funcionários nas cidades. 

Caso essas decisões sejam verdadeiras, 
parece-me que se trata de aplicação irregular de 
verbas. Além do. mais, se as verbas do Fundo são 
insuficientes para atendimento de despesas 
específicas, o seu desvio para outras finalidades que 
não sejam as que nortearam a sua criação, 
representa um desserviço à agricultura brasileira. 

Sala das Sessões, em 5 de setembro de 1968. 
– Mário Martins. 
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
A Presidência recebeu ofício do Sr. Ministro 
Extraordinário para Assuntos do Gabinete Civil da 
Presidência da República, solicitando 
prorrogação do prazo para resposta ao 
Requerimento de Informações nº 890, de 1968, 
de autoria do Senador Lino de Mattos. 

Se não houver objeção, esta Presidência 
considerará prorrogado por 30 dias o prazo de 
resposta do citado requerimento. (Pausa.) 

Como não houve objeção, está prorrogado 
o prazo. 

Acha-se presente o Sr. Arnaldo Paiva, 
Suplente convocado para substituir o Sr. Senador 
Teotônio Vilela, durante a licença concedida a 
êsse ilustre representante do Estado de Alagoas. 

Para a prestação do compromisso 
regimental, de acôrdo com o disposto no art. 5º , 
§ 2º, do Regimento Interno, S. Ex.ª será 
introduzido no Plenário pelos Srs. Senadores 
Daniel Krieger, Adolpho Franco é José Ermírio. 
(Pausa.) 

(Acompanhado da Comissão, entra no 
recinto, presta o compromisso regimental e ocupa 
lugar na Bancada, o Sr. Arnaldo Paiva.) (Palmas.) 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Tem a palavra o Sr. Senador Vasconcelos Tôrres. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES (pela 
ordem. Sem revisão do orador.): – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, V. Ex.ª vai me 
permitir, Presidente Gilberto Marinho, que, daqui 
da minha bancada, me congratule com o Sr. 
Presidente da República e com o Marechal Odílio 
Denys pelo decreto ontem lavrado que concede a 
V. Ex.ª a Grã-Cruz da Ordem do Mérito. 

A comenda com que V. Ex.ª acaba  
de ser distinguido é de uma seriedade 
indiscutível, neste País onde alguns crachás 
 

são vulgarizados, institutos, ordens, associações, até 
irmandades. Mas esta com que V. Ex.ª vem de ser 
galardoado reveste-se de bastante seriedade porque 
tem a presidir a Ordem a figura integérrima do 
grande Cabo de Guerra Marechal Odilio Denys. Seus 
colegas se sentem envaidecidos em comentar êsse 
acontecimento. 

Quando tive conhecimento de que V. Ex.ª 
havia sido agraciado, tomei por deliberação, logo no 
início de nossos trabalhos, não felicitar pròpriamente 
V. Ex.ª, porque V. Ex.ª é felicitado todos os dias 
pelos seus colegas, pela maneira irrepreensível com 
que conduz os trabalhos, pela serenidade, pela 
tranqüilidade, pelo espírito diplomático, pelo 
descortínio administrativo, pela simpatia, pelo toque 
humano que põe em tôdas as suas deliberações, 
pela austeridade e até pela energia, quando 
necessário. 

Quem conhece V. Ex.ª sabe da sua brilhante 
carreira no Exército, na qual chegou ao magistério – 
que era muito difícil de ser atingido na época. V. Ex.ª 
foi recrutado nos quadros de combatentes para a 
cátedra militar. Bem sei que, naquela época, só 
mesmo os de merecimento excepcional poderiam ter 
êsse estágio da carreira militar que hoje faz parte 
importante de seu curriculum vitae. Depois V. Ex.ª 
iria trabalhar ao lado do Marechal Eurico Gaspar 
Dutra como Subchefe da Casa Civil e ali se houve 
com tal desenvoltura, com tal galhardia, com tal tino 
administrativo, que outros postos lhe seriam 
entregues e, em todos êles, V. Ex.ª se houve com 
rara e exemplar dignidade. 

Foi eleito Senador duas vêzes. O povo da 
Guanabara, difícil no seu julgamento, o povo mais 
politizado dêste País, por duas vêzes enviou V. Ex.ª 
para aqui e enviará a terceira, ou para outro pôsto 
qualquer, porque V. Ex.ª é muito estimado. Não ouço 
uma crítica sequer a V. Ex.ª, nem uma palavra de 
restrição. V. Ex.ª sempre é grande e se projeta de tal 
maneira que nós, seus amigos, nos sentimos 
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orgulhosos de ter a presidir nossos trabalhos uma 
figura assim que vem de ter seu trabalho 
reconhecido pela autoridade suprema do Chefe do 
Govêrno. 

Quero pedir, portanto, que minhas palavras 
fiquem nos Anais e que S. Ex.ª, o Presidente da 
República, tome conhecimento de que, se V. Ex.ª é o 
homenageado, o Senado, no dia de hoje, participa 
dessa alegria, porque todos nós vibramos com o ato 
justíssimo ontem praticado pelo Marechal Arthur da 
Costa e Silva. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Com 
prazer. 

O SR. NOGUEIRA DA GAMA: – V. Ex.ª ao 
felicitar, neste momento, o nobre Presidente desta 
Casa o faz não apenas no seu nome pessoal, mas 
no de todo o Senado, porque S. Ex.ª se tornou, entre 
nós, digno do mais alto aprêço e consideração, sem 
distinção de côres partidárias ou políticas. Felicito V. 
Ex.ª pela iniciativa de fazer registrar nos nossos 
Anais a homenagem que o Senado deve a seu 
eminente Presidente, representante do antigo Distrito 
Federal, hoje Estado da Guanabara. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Muito 
obrigado a V. Ex.ª, Senador Nogueira da Gama. 

Acrescento à intervenção o julgamento de um 
companheiro nosso que não milita nos quadros da 
agremiação que dá suporte político ao Govêrno, o 
nobre Senador Nogueira da Gama, um dos chefes 
do Movimento Democrático Brasileiro. Fêz S. Ex.ª o 
julgamento que tôda a Nação hoje forma do 
Presidente Gilberto Marinho que, na curul 
presidencial, é autênticamente um magistrado, e 
tem-se havido com tanta competência. Escravo da lei 
agrada a gregos e troianos, pois é inflexível no 
cumprimento da letra do Regimento e da 
Constituição que nos rege. 

O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Permite-me 
V. Ex.ª um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Com 
prazer. 

O SR. PETRÔNIO PORTELA: – 
Prazerosamente, a Liderança do Govêrno e a da 
ARENA trazem também, no momento em que V. Ex.ª 
presta homenagem ao nosso insigne Presidente, sua 
palavra de congratulações com o Senhor Presidente 
da República, por mais um ato de justiça, já agora 
reconhecendo os méritos de um homem público que 
merece homenagem pelo que foi mas, sobretudo, 
pelo que é. Testemunhas que somos do seu 
trabalho, nesta Casa, vemos em Gilberto Marinho 
uma das mais expressivas afirmações do nosso 
quadro político e um desmentido eloqüente à falência 
das nossas elites políticas. Êle todo dia se afirma por 
sua energia viril, por suas excepcionais qualidades 
de homem público, e, mais que tudo isso, por um 
caráter rígido, dêsses que enfrentam tempestades 
sem maiores temores. Nesta hora grave para a 
humanidade, nesta hora em que os tumultos, às 
vêzes, perturbam a visão dos homens públicos, 
rendam-se homenagens a um homem público que é 
uma afirmação e uma segurança na defesa do 
regime e das liberdades públicas. A ARENA e o 
Govêrno rendem seu preito ao nosso ínclito 
Presidente, certos de que, ao fazerem-no, estão em 
sintonia com o povo da Guanabara e como povo 
brasileiro! 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Exato, é, 
o quadro exato em que V. Ex.ª faz uma síntese 
perfeita das qualidades morais que ornam a 
personalidade dêsse grande homem público, nosso 
colega, nosso amigo e, para os seus eleitores e 
coestaduanos, um guia moral, pelos exemplos que 
tem dado na vida pública. 

Por isso que, de surprêsa, porque 
conhecendo o temperamento de V. Ex.ª,  
entre outros traços, há que se sublinhar  
também a modéstia que lhe acompanha 
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em todos os passos, modéstia que é característica 
dos homens de valor e de inteligência, como é o 
caso do Presidente Gilberto Marinho. Por isso eu, no 
início desta Sessão, sem aviso prévio de que iria 
falar do assunto, fiz questão, timbrei em registrar o 
acontecimento e felicitando V.Ex.ª, muito mais, 
estendendo as minhas congratulações... 

O SR. PETRÔNIO PORTELA: – E V. Ex.ª o 
faz em nome desta Casa, em nome do Senado 
Federal. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Esta 
unanimidade consagradora o Presidente Gilberto 
Marinho a tem tido, e eu poderia avançar em têrmos 
de futuro, a terá sempre, pela maneira por que se 
conduz, pela dedicação que empresta ao Senado, 
confundindo-se com êle, em todos os momentos, em 
tôdas as horas. 

Sr. Presidente, era isto que eu pretendia no 
dia de hoje fazer, muito feliz porque, não fôsse eu o 
primeiro inscrito, outro se encarregaria de fazê-lo. 
Mas coube a mim está oportunidade agradabilíssima 
de falar, não apenas em meu nome pessoal, mas no 
de todo o Senado, felicitando o Presidente Arthur da 
Costa e Silva e V. Ex.ª. A êle, porque foi justo e a V. 
Ex.ª porque, tem o seu nome inscrito no Livro do 
Mérito – honraria que poucos brasileiros possuem e 
que V. Ex.ª, ainda jovem, recebe como uma 
consagração meritória aos grandes e inestimáveis 
serviços prestados à causa pública da nacionalidade. 

É o que eu queria dizer, Sr. Presidente. 
(Palmas prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Sou sumamente reconhecido aos eminentes  
Senadores Vasconcelos Tôrres, Nogueira da Gama 
é Petrônio Portela, pelas palavras excessivamente 
generosas, com que tanto me distinguem neste 
instante. 

Devo entretanto exercitar o espírito  
de autocrítica para discernir que a homena- 
 

gem por êles assinalada não se destina a mim, 
senão ao Senado da República que tenho a honra de 
representar. 

Estou cada vez mais convencido de que 
devem ser fortalecidos todos os podêres da 
República na forma da organização constitucional, 
para o bom atendimento do interêsse público. 

Só do entendimento recíproco pode resultar o 
progresso da administração. 

A moderna política criada pelas novas 
necessidades públicas em todos os países volve as 
suas vistas para o equilíbrio entre os podêres e a 
estreita cooperação entre os seus órgãos. 

Sem dúvida a morfologia democrática exige 
uma previdente e certa distribuição de competência e 
atribuições, mas não pode transformar os podêres 
em inimigos disfarçados uns dos outros, nem sequer 
em parcelas distintas do mesmo todo. 

Constituiria uma negação do sistema popular 
se os podêres se transformassem em rivais uns dos 
outros e se mùtuamente se procurasse atribuir as 
falhas da administração. 

Novos encargos, novos compromissos, novas 
aspirações da coletividade sobrecarregam a obra 
dos podêres públicos, mas êstes só realizam as suas 
grandes missões pela .estreita cooperação entre 
seus membros, a exemplo do próprio organismo 
individual que é o mais completo sistema de mútua 
eficiência para a perfeição da vida. 

Com estas singelas palavras exprimo ainda 
uma vez o meu mais vivo, sincero e profundo 
reconhecimento às expressões de carinho e de 
afeição com que tanto me honraram os meus 
preclaros colegas. (Muito bem! Muito bem! Palmas 
prolongadas.) (Pausa.) 

Tem a palavra o nobre Senador Flávio Brito. 
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O SR. FLÁVIO BRITO (lê o seguinte 
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
minha presença, neste momento, na tribuna do 
Senado, tem um sentido de depoimento e 
advertência sôbre a situação da agropecuária 
nacional, que endereço às altas autoridades do 
Executivo, como um brado de alerta para que seja 
reestudada a problemática dêsse vital setor de 
nossas atividades econômicas e adotadas as 
medidas verdadeiramente eficazes para o seu 
desenvolvimento. 

É unânime a opinião dos estudiosos do nosso 
desenvolvimento econômico, de que o fortalecimento 
do setor agropecuário é condição indispensável para 
que os demais setores, especialmente o industrial, 
possam crescer no ritmo e na escala exigida para 
que o Brasil alcance os estágios sócio-econômicos 
mais avançados. Os próprios planos e programas do 
Govêrno da União partem dessa premissa ao 
esquematizarem a atuação dos órgãos 
governamentais nos setores em que agem 
diretamente, ou através de vias indiretas como a dos 
incentivos fiscais, política cambial, política de crédito, 
etc. Um elevado poder aquisitivo do setor rural, é 
considerada condição indispensável ao 
desenvolvimento econômico do Brasil. 

Apesar de a política governamental tomar 
como princípio a necessidade de proporcionar 
condições favoráveis ao desenvolvimento da 
agropecuária brasileira dentro de uma política global 
de desenvolvimento, o que se verifica, 
indubitàvelmente, é a existência de um processo de 
perda de substância do setor agrícola e pecuário 
que, ou não cresce na medida exigida, mesmo para 
equilibrar o aumento vegetativo da população 
brasileira, ou, em alguns anos isolados, de muito 
pouco ultrapassa êsse nível mínimo. Isso significa 
em têrmos de renda global e per capita do setor 
rural, a permanência do statu quo, o qual, também, 
unanimemente, é considerado absolutamente 
insatisfatório. 

Verifica-se, pois, que há uma divergência 
profunda entre os propósitos enunciados pelo 
Govêrno, seja em seus planejamentos como nos 
pronunciamentos das autoridades competentes, e as 
medidas que toma com a intenção de favorecer o 
setor agropecuário, uma vez que êste não responde 
a essas medidas em acôrdo com as previsões dos 
planos governamentais. 

A verificação da contínua flutuação seja da 
produção como da renda agrícola nacional, nos leva 
a concluir, sem qualquer dúvida, de que é necessário 
que se reestudem os problemas do setor 
agropecuário nacional, pois as medidas que têm sido 
tomadas pelos últimos Governos não produziram os 
resultados benéficos que delas eram esperados ou 
que foram anunciadas como suas resultantes 
inevitáveis. 

A deterioração econômica do setor 
agropecuário é evidenciada pela constatação de 
diversos fatos ou de situações específicas que são 
denunciadas, quer nas Associações de classe rural, 
como na imprensa e, principalmente, pelas 
manifestações freqüentes de ilustres membros do 
Congresso Nacional a verberarem distorções e 
prejuízos da economia agrícola das regiões que 
representam e mesmo da Nação, como um todo. 
Poderiam tais pronunciamentos ser taxados como 
partidos de vozes isoladas que estariam 
preocupadas com os detalhes ou com fenômenos 
parciais e deixavam de ver o todo em seus 
aspectos positivos. Esta impressão, aliás, é a. que 
parece predominar entre alguns dirigentes 
governamentais mais diretamente responsáveis 
pela sócio-economia do setor rural, pois dêles 
raramente emanam medidas saneadores que,  
de certa forma, significariam o reconhecimento da 
ineficácia das providências anteriormente  
tomadas. E temos visto, partindo de  
algumas dessas altas autoridades, desmentidos  
a declarações pessimistas, porém verdadeiras, 
sôbre o estado de nossa agropecuária, 
 

 



– 177 – 
 
partidas das fontes citadas. De certa forma, 
podemos acreditar na sinceridade dêsses 
desmentidos, pois, de um lado, podem êles ser 
frutos da distorção de visão que é própria dos 
órgãos executivos, que só vêem o lado positivo de 
suas atuações ou tendem a ver as coisas como 
gostariam que elas fôssem, e, de outro, pelas 
dificuldades de serem provadas as afirmativas 
feitas num ou noutro sentido. É notória a deficiência 
de nossas estatísticas, mormente as agropecuárias, 
de modo que se torna difícil o acompanhamento 
numérico da evolução e desempenho do setor, 
ainda que se queira referir a períodos relativamente 
recuados no tempo. As diversidades ecológicas e 
tecnológicas encontradas na agropecuária 
brasileira, ainda tornam mais difíceis as 
apreciações globais sôbre o seu desempenho e sua 
evolução, favorecendo, portanto, a permanência de 
situações desfavoráveis, só sentidas pelos que 
labutam no setor. Não se torna, assim, claramente 
visível que a falta de uma política correta para a 
agropecuária, a está conduzindo para um 
debilitamento contínuo é que já alcança um ponto 
crítico não só para o próprio setor, como atinge 
desfavoràvelmente tôda a economia nacional. Não 
estamos retratando a realidade com pessimismo, 
pois isso não se coadunaria com a nossa posição de 
presidente da entidade máxima da agropecuária 
nacional, nem com a de integrante das fôrças 
políticas que apoiam o atual Govêrno da República. 
Em ambas as posições o nosso objetivo é de servir à 
Nação, e, para nós, seria mais agradável vir aqui 
elogiara atuação governamental no setor 
agropecuário. Infelizmente, os fatos em sua rudeza e 
simplicidade, não nos autorizam a tomar esta atitude. 
Esta manifestação crítica, ainda assim – é o que 
penso sinceramente – é uma colaboração positiva e 
construtiva que é de nosso dever prestar. 

O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Permite  V. Ex.ª  
um aparte? 

O SR. FLÁVIO BRITO: – Com todo prazer. 
O SR. ATTÍLIO FONTANA: – V. Ex.ª, com a 

responsabilidade de Presidente da Confederação 
Nacional da Agricultura, está fazendo um 
pronunciamento focalizando problemas da 
agropecuária que, esperamos, encontre a 
ressonância que bem merece, pois, realmente, todos 
nós que labutamos, que vivemos os problemas da 
agropecuária, reconhecemos que o ponto fraco, o 
ponto de estrangulamento da vida econômica e 
social do País é o setor agropecuário. Ainda há 
pouco, nobre Senador, eu procurava ler e tomar 
conhecimento do plano estratégico de 
desenvolvimento que o Govêrno está promovendo, 
procurando ouvir aquêles que, realmente, vivem 
êsses problemas para poder tomar medidas 
acertadas, visando ao desenvolvimento da 
agropecuária. E nós, ilustre Senador, entendemos 
que o ponto que ainda não foi bem equacionado é o 
problema da correção da acidez do solo e dos 
fertilizantes. Todos os países adiantados se 
preocupam principalmente com êsse setor. No Brasil, 
até agora, muito pouco se fêz a respeito e o atual 
Govêrno precisa levar em alta consideração e 
procurar ajudar nosso lavrador que tem as suas 
terras esgotadas, e que, a qualquer contratempo, 
nada podem produzir. É preciso que se dêem a êle 
as condições mínimas necessárias. Como dissemos 
– e repetimos agora – em primeiro lugar, há o 
problema da correção da acidez do solo; em 
segundo, o dos fertilizantes, porque, como qualquer 
ser vivo, as plantas necessitam de alimentação. Sem 
alimentação, não há saúde. E a alimentação das 
plantas dependente da fertilidade do solo, que 
precisa ser recuperado. Continuaremos a ouvir, com 
tôda a atenção, o discurso de V. Ex.ª, e esperamos 
que o Govêrno o tome em consideração, 
principalmente por se tratar de pessoa que conhece 
a fundo o problema e é Presidente da Confederação 
Nacional da Agricultura. 
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O SR. FLÁVIO BRITO: – É uma honra, 
Senador Attílio Fontana, o seu aparte à nossa 
exposição, porque somos testemunha do seu 
interêsse pela agricultura brasileira. 

(Lendo.) 
Sr. Presidente: 
Não estaríamos, pois, nesta tribuna, para tecer 

críticas à política governamental no setor da 
agropecuária, se não estivéssemos convencidos da 
necessidade de sua reformulação, em bem do nosso 
País, ante a situação em que se apresenta o setor e 
sôbre cujo desenvolvimento também temos 
responsabilidades como representantes eleitos pelo 
povo brasileiro. Queremos aqui, com estas 
considerações, contribuir para que haja uma 
retomada de posição, sejam extirpados os êrros 
cometidos e implementadas as medidas que 
realmente contribuam ou conduzam a agropecuária 
nacional ao ritmo de desenvolvimento que ela deve 
apresentar, em consonância com as demais 
atividades econômicas de nosso país. 

O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. FLÁVIO BRITO: – Pois não. 
O SR. JOSÉ ERMÍRIO: – Estou ouvindo o 

discurso de V. Ex.ª e quero congratular-me com o 
ilustre Senador pelo Amazonas porque, embora 
sendo um representante do Govêrno, o seu modo de 
proceder é correto: criticar construtivamente o 
Govêrno e a coisa mais justa e necessária que 
devemos fazer num país que precisa crescer, 
desenvolver, para se tornar econômicamente 
independente em muitos setores. V. Ex.ª, 
acertadamente, aponta êsses erros, que sabemos 
existem, mas até agora só foram focalizados pela 
Oposição. Congratulo-me pelo discurso que 
pronuncia nesta Casa. 

O SR. FLAVIO BRITO: – Grato pelo  
seu aparte, principalmente por sabermos  
o que V. Ex.ª planejou e executou 
 

em benefício da agricultura brasileira, quando 
Ministro da Agricultura. 

(Lendo.) 
Senhores Senadores, não teríamos o 

propósito de apontar tôdas as soluções corretas para 
os problemas da agropecuária, uma vez que não 
dispomos do cabedal completo de informações, de 
dados e do instrumental de atuação que, em grande 
parte, são privilégios dos órgãos especializados do 
Executivo. Mas, com o pouco de que podemos 
dispor em matéria de informações e de dados, já nos 
sentimos fortalecidos para lançar aqui uma 
advertência séria sôbre os perigosos rumos que 
toma a economia de nossa agropecuária. 

Poderiam as autoridades do Ministério da 
Agricultura nos lembrar que o equacionamento dos 
problemas rurais brasileiros já fôra feito, no ano 
passado, com a chamada "Carta de Brasília" e 
que, portanto, nada haveria a estudar, pois, tudo o 
que interessa à problemática agropecuária 
brasileira ali está devidamente consignado. É 
verdade, que essas mesmas autoridades 
entenderam necessário revisar, neste ano, êsse 
documento e ajustá-lo melhor à conjuntura 
enfrentada pelo setor. Para êsse fim, foi há pouco 
realizada, nesta Capital, o II Congresso 
Agropecuário e não temos senão palavras de 
encômio para essa atitude revisionista e corajosa 
de  seus patrocinadores. E é, mesmo, essa atitude 
de autocrítica das autoridades do Ministério que 
nos anima a, nesta oportunidade, voltar ao tema 
daquele conclave para aduzir elementos 
elucidativos para o diagnóstico correto da situação 
e a indicação das medidas adequadas para corrigir 
as distorções observadas no comportamento da 
agropecuária e fazê-la alcançar os níveis 
necessários de desenvolvimento. 

Ainda agora, há poucos dias  
atrás, a respeitada revista "Conjuntura 
Econômica", da Fundação Getúlio Vargas, em 
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seu número de julho, ao fazer o retrospecto do 
comportamento da economia brasileira, no 1º 
semestre de 1968, avalia, em caráter preliminar, o 
crescimento nacional em 5% para o ano, apontando 
como tendo contribuído para isso "a virtual 
estagnação da atividade rural, comparativamente à 
de 1967". Aponta ainda a revista que é provável a 
redução daquela taxa na comparação final dos 
dados de um ano completo. Utilizando dados oficiais 
dos órgãos especializados do Govêrno, mostra a 
revista que a produção agrícola de 1968, em 
tonelagem, é 1,3% inferior à do ano de 1967, sendo 
em geral negativa a comparação entre as produções 
dêste ano e a do ano passado, no que se refere aos 
principais produtos alimentares. Êste, o 
comportamento do setor agrícola no presente no 
presente ano. Mas, a revista prossegue em sua 
análise e verifica e mostra, em quadro detalhado, 
que, em relação às "metas mínimas" estabelecidas 
na Carta de Brasília para a agricultura nacional, a 
produção de 1968 colocou-se 21% abaixo do 
previsto, sendo negativo o desempenho em todos os 
dez produtos agrícolas relacionados que abarcam 
principalmente os produtos alimentares. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite-me V. Ex.ª um aparte? 

O SR. FLÁVIO BRITO: – Pois não! 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 

Ex.ª, Senador Flávia Brito, pela responsabilidade 
que tem – já salientada aqui – em aparte de 
Presidente da Confederação Nacional da 
Agricultura e, sobretudo, pela atuação  
exercida na direção dêsse órgão, pronuncia, 
nesta manhã, discurso que merece a atenção de 
todo o Senado, de tôda a Nação, e do próprio 
Govêrno. É trabalho da mais alta significação 
para a vida econômica do País. Realmente, 
podemos dizer, em sentido geral e em expressão 
simples, não há nação rica, nação forte,  
com a agricultura pobre, miserável. Quem co- 
 

nhece a vida econômica dêste País, quem 
analisa sua estruturação, e o seu desenvolvimento, 
há de verificar que, na verdade – como declarou com 
imenso bom-senso e autoridade o Senador Attílio 
Fontana –, a agropecuária é o ponto de 
estrangulamento do desenvolvimento da economia 
nacional. Toca o nobre colega em assunto que  
merece a atenção de todos nós, principalmente dos 
homens que têm responsabilidade na vida 
administrativa do Brasil. O setor da agropecuária é o 
mais abandonado. Temos lido planos, planos de 
quem vive no asfalto, alguns mirabolantes, outros 
irrealizáveis pelo excesso de idealismo, elaborados 
pelos teóricos que não têm vivência com êsses 
problemas de que V. Ex.ª trata. A ausência de 
organicidade do Govêrno, nesse setor, é evidente, e 
só isto bastaria para demonstrar que o País não 
pode ter o desenvolvimento desejável por todos nós. 
A falta de estruturação equilibrada, orgânica, impede 
que se marche com eficiência em todos os setores 
da agropecuária. Citarei, por exemplo, para tornar 
mais prática a minha fala, neste instante, o fato da 
distribuição de sementes, por exemplo, por todo o 
Brasil, o fomento agrícola. V. Ex.ª sabe, porque  
tem andado pelos Estados do Nordeste e por  
quase todos os Estados do Brasil, que é fundamental 
para o desenvolvimento da agricultura, a  
distribuição, em tempo oportuno, de sementes 
selecionadas, boas sementes, para uma produção 
maior no País. E o que se observa, Senador Flávio 
Brito, é que o Ministério da Agricultura pela falta de 
organicidade, oferece as sementes ou põe-nas à 
disposição dos agricultores, quer em revenda, quer 
em doação, em época quase  sempre imprópria  
para o plantio. Não raro a época do plantio  
já ter passado quando os Departamentos Públicos 
Federais começam a distribuir sementes. É um 
aspecto doloroso êste. E o resultado é que  
as sementes, que deveriam ser selecionadas com 
perfeição técnica, com os cuidados técni- 
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cos, não são utilizadas, e o agricultor se vê na 
contingência de recorrer a sementes híbridas, a 
sementes impróprias para uma produção que tenha, 
realmente, significação econômica. A 
desorganização é imensa, nesse aspecto. No setor 
da mecanização da lavoura sabe V. Ex.ª o que está 
ocorrendo. Fala-se em mecanização teòricamente e, 
na verdade, quem lê a imprensa, as revistas, os 
órgãos de divulgação do Govêrno, tem a impressão 
de que o Brasil é um País que se mecaniza 
ràpidamente. Sem mecanização, 
incontestàvelmente, nunca poderemos ter produção 
à altura de nossas necessidades. Mas, a  
mecanização atual apregoada pelo Govêrno, com 
exceção da promovida pelos capitalistas que podem 
intervir com eficiência no assunto adquirindo  
máquinas caras, pelos preços atuais, à exceção 
dêsses, o restante dos agricultores, pobres em geral, 
ficam impossibilitados de recorrer a processos 
técnicos de mecanização, à falta de recursos  
financeiros. O Govêrno, ao invés de ir ao encontro  
das necessidades, da deficiência de recurso dos 
agricultores, estabelece, apenas, através de 
divulgações, a determinação de que o País deve 
mecanizar-se para produzir mais e melhor. Isto, 
porém, nunca se verificará, até que o Govêrno se 
disponha – não mandando o agricultor comprar – 
mas indo diretamente a êle – fornecer as máquinas 
indispensáveis, mesmo aquelas menos custosas, 
para a execução de um plano de agricultura mais 
racional. Já governei um Estado. Senti essa 
necessidade. Os técnicos da minha administração 
mostravam a necessidade da mecanização, mas, do 
mesmo passo, os nossos. caminhões rodavam dia e 
noite levando aos agricultores pobres, os 
instrumentos agrários menos custosos, digamos, os 
cultivadores, para o trato da terra. Isto deu um 
resultado espetacular em todo o Estado. A 
produção aumentou, melhorou em quantidade e 
em qualidade. Enquanto assim não se fizer, 
dotando-se os municípios e até os distritos de 
 

patrulhas mecanizadas que possam atender às 
necessidades dos agricultores pobres; e enquanto o 
Govêrno não se dispuser a aumentar sua despesa, 
gastando para levar aos agricultores, a título mesmo 
de empréstimo êsses instrumentos agrários, jamais 
lograremos aumento da produção nacional. V. Ex.ª 
bem conhece o problema, conhece-o bem porque 
tem visitado Estados pobres, Estados nordestinos, 
na atuação brilhante que vem tendo nesse setor. De 
modo que seu discurso merece os aplausos de todos 
nós. E, ainda aqui, eu apelaria para que V. Ex.ª, 
pertencendo ao partido governista, recorresse aos 
meios indispensáveis para levar ao Govêrno essa 
fala, bem como outras, da maior importância, 
como os discursos do Senador José Ermírio, todos 
de exame, de apreciação da economia brasileira. 
São discursos que não devem ficar nas 4 paredes 
desta Casa, sem nenhum reflexo sôbre as 
atividades governamentais, sôbre a ação do 
Govêrno. V. Ex.ª, recorra a quem de direito, a 
quem puder, para levar ao Presidente da 
República, aos Ministérios ligados ao 
pronunciamento de V. Ex.ª, as suas palavras, não 
por uma questão de vaidade pessoal, que nós, 
somos homens de idade, já não a temos, mas, por 
amor a êste País tão infelicitado pelas omissões 
governamentais. Perdoe a extensão do aparte. O 
assunto, porém, é daqueles que a mim interessam, 
como a todos os Senadores que diàriamente – 
como tenho dito nesta Casa – têm deixado a 
política partidária à margem, para, em discursos, 
analisar, protestar, apelar – tudo em tôrno de 
problemas de interêsse geral do País. 

O SR. FLÁVIO BRITO: – Sr. Senador 
Argemiro de Figueiredo, é uma honra poder 
contar, dentro da minha exposição, da minha 
apreciação, com êste aparte do nobre colega. 
Aproveito para, paralelamente ao meu discurso, 
declarar aos meus companheiros que foi o 
Senador Argemiro de Figueiredo que, como 
Governador da Paraíba enviou o seu Se- 
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cretário da Agricultura a São Paulo, a fim de 
adquirir sementes de batata para ser produzida no 
seu Estado, dando-lhe condições de abastecer o 
resto do Nordeste e do Norte. Isto porque os 
navios não tinham meios de transportar, de São 
Paulo e do Paraná, êsse produto. E essa semente, 
Sr. Senador, trazida para o Estado, – eu tive 
oportunidade de constatar – ainda está 
reproduzindo, dando possibilidades a que 
amazonenses e paraenses possam obter a batata 
sem ser do sul do País. 

Mas, Senhores Senadores  
(Lendo.) 
Êsses dados levaram "Conjuntura Econômica" 

a afirmar que "a produção rural de 1968, à luz dos 
dados conhecidos e de diversas outras informações 
divulgadas, não realizará qualquer progresso, 
deixando, em conseqüência, um deficit, em têrmos 
per capita". Consigna, ainda, essa análise, que no 
Estado de São Paulo – onde a agricultura apresenta 
índices tecnológicos dos mais avançados do Brasil – 
capaz, portanto, de neutralizar, em parte, a 
ocorrência de fatôres climáticos desfavoráveis – a 
produção agrícola em 1968, é de 11% menor que em 
1967. No Estado do Paraná, atualmente o maior 
produtor de alimentos do Brasil, o desempenho da 
agricultura também foi negativo em relação a 1967, 
ainda que em percentual menor que o verificado em 
São Paulo. 

Aí estão os números que retratam a situação 
da agricultura brasileira e que nos compelem a 
chamar a atenção das autoridades responsáveis 
para que atentem para êsse Estado de coisas, 
reestudem as medidas programadas para o fomento 
das atividades agropecuárias e adotem as medidas 
adequadas, para que sejam alcançados os objetivos 
declarados, mas não cumpridos, de proporcionar 
mais elevado grau de desenvolvimento para o setor 
primário de nossas atividades econômicas. 

Infelizmente, o quadro que acabamos de dar 
sôbre o desempenho da agricultura em 1968, não 
constitui uma exceção; não representa um ano ruim 
numa série de anos bons. Não é uma descaída 
momentânea numa curva ascencional de 
desenvolvimento. Infelizmente não é isso. Êsse 
resultado negativo é, ao contrário, um degrau a mais 
na escada de debilitamento de nossa economia rural. 
O fenômeno observado em 1968 está de acôrdo com 
o processo que se desenvolve há alguns anos, de 
enfraquecimento de medidas positivas tomadas pelo 
Govêrno em favor da agropecuária, o que indica que 
essas medidas não são as mais indicadas, ou não 
são suficientes, ou não são proporcionadas com a 
necessária continuidade, ou são contraditórias entre 
si ou não atendem ao global da problemática do 
setor agropecuário nacional. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – V. Ex.ª 
permite um aparte? 

O SR. FLÁVIO BRITO: – Pois não. 
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Êsse é 

um quadro triste, cruel, para não dizer vergonhoso, 
do que está ocorrendo. Veja V. Ex.ª que enquanto 
nos orgulhamos com a nossa incipiente 
industrialização, por outro lado, temos razões 
sobejas de mágoa quando olhamos o quadro da 
agricultura patrícia. A decadência que V. Ex.ª 
menciona, através de estatísticas, do decréscimo da 
produção, tem que nos alarmar profundamente. 
Surge, então, a pergunta que, em situações  
difíceis, qualquer um de nós faz: que fazer?  
Como reagir? Será com o otimismo do jovem 
Ministro da Agricultura? Será com a "Carta de 
Brasília"? Será com os coquetéis no Hotel Nacional 
quando se quer fazer o reflorestamento? A lavoura 
não vê um pé de árvore, entretanto a sociedade de 
Brasília comparece aos salões para inaugurar a 
campanha de reflorestamento ou, então, de 
assistência rural. É penoso! A agricultura, neste País, 
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tem de caminhar paralelamente à 
industrialização. Inclusive, teremos de caminhar 
para a industrialização da própria agricultura, e 
fazer a sua comercialização. Há exemplos 
isolados – principalmente em São Paulo, de 
entidades privadas que dão lições, a cada 
instante, aos órgãos governamentais. E, V. Ex.ª 
sabe, joga-se dinheiro fora em publicidades. 
Campanhas agrícolas ridículas se fazem por êste 
País afora! Enquanto notamos, de outro lado – e 
V. Ex.ª como estudioso, como mestre no assunto, 
não o ignora – o grande descaso quanto às 
atividades rurais, não só no setor do operariado, 
no setor do empresariado, mas, também, no setor 
das atividades do ensino. Quantas vocações 
perdidas, meu querido e eminente colega, de 
agrônomos e veterinários! Ninguém mais quer, 
hoje, ser agrônomo, ninguém mais quer ser 
veterinário. E por quê? Porque não há mais 
estímulo. Congratulo-me com V. Ex.ª, que leva 
uma cruz pesada. Hoje, falar em agricultura é 
falar em Flávio Brito. V. Ex.ª com a sua teimosia, 
teimosia que não condiz com a sua habilidade no 
trato com seus colegas, e tato no desempenho do 
seu mandato – V. Ex.ª é muito  calmo, mas 
também muito enérgico – hoje V. Ex.ª  está 
escrevendo capítulos magníficos da moderna 
história da agricultura brasileira. E a moderna 
história da agricultura brasileira é pobre, é triste, 
chega a ser aviltante. 

O SR. FLÁVIO BRITO: – Agradeço ao 
eminente colega Vasconcelos Tôrres. S. Ex.ª tem 
feito, nesta Casa, pela nossa agricultura, mais do 
que o Presidente da Confederação Nacional da 
Agricultura. 

(Lendo.) 
Lamentàvelmente, os dados estatísticos e as 

análises globais da situação das atividades rurais 
em nosso País, são escassos ou se referem a 
períodos não muito atuais. Já mencionamos  
êsse fato no início desta nossa exposição e  
até devemos colocar a seu débito a pouca se- 
 

gurança e o fraco embasamento dos planos 
governamentais em favor da agropecuária. É difícil, 
realmente, planejar uma política agrícola global que 
seja efetiva, se não estiver ela calcada no 
conhecimento objetivo da realidade, de modo a serem 
atacados os verdadeiros problemas que estejam 
afetando desfavoràvelmente o setor cuidado. Êsse 
involuntário pouco conhecimento da realidade agrícola 
do Brasil, podemos creditar aos autôres da Carta de 
Brasília, que não tinham realmente, grande cabedal 
de dados sôbre  que basear suas metas e suas 
políticas de desenvolvimento. 

Essa escassez de dados, entretanto, não 
impede que se retirem conclusões de levantamentos 
parciais que são publicados periòdicamente. Assim, 
para o Estado de São Paulo, cuja agricultura é a 
mais desenvolvida tècnicamente no País, existem 
estudos e dados estatísticos coordenados pela sua 
Secretaria da Agricultura que evidenciam a penosa 
situação da agropecuária e o processo de debilitação 
contínua que está caracterizando sua evolução. 
Segundo dados publicados por essa fonte, os índices 
de renda bruta (produção vêzes preços médios 
ponderados) real da agropecuária de São Paulo (24 
dos mais importantes produtos), tomado o período 
de 1948-52 como básico (igual a 100) e usado como 
deflator o índice 2 da Fundação Getúlio Vargas, 
assim se comportam: 

 

Anos Índice da Renda 
Bruta Real 

1948/52 100 
1953/57 121 
1958/62 128 

1960 122 
1961 137 
1962 140 
1963 150 
1964 123 
1965 144 
1966 137 
1967 116 
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Calculado de outra forma, tomados diferentes 
índices básicos, o comportamento da renda bruta da 
agropecuária paulista, mostra o mesmo sentido da 
instabilidade e de evolução desfavorável, Assim, a 
renda bruta per capita da população rural, tomando 
como base o ano de 1958, expressando os valôres 
em cruzeiros e em dólares, assim evoluiu: 

 

Anos 

Renda bruta 
"per capita" 
em Cr$ de 

1958 

Renda bruta 
"per capita" 
em US$ de 

1958 
1948/52 17.191 216 
1953/57 20.535 258 
1958/62 21.696 273 

1960 20.703 260 
1961 23.296 293 
1962 23.725 298 
1963 25.346 319 
1964 22.904 288 
1965 24.450 307 
1966 23.254 292 
1967 19.905 250 
 
Êsses números são expressivos para 

comprovar o que vimos afirmando sôbre a difícil 
situação que atravessa a nossa agropecuária. 
Queremos apenas ainda acrescentar que, segundo 
estimativas preliminares da mesma Secretaria, a 
renda bruta rural, per capita, para 1968, se situará 
em nível ainda mais baixo que a do ano de 1967, ou 
seja, apenas 240 dólares, para expressá-la na forma 
de uma moeda mais constante e que se presta a 
comparações de natureza internacional. 

Se essa é a situação da renda bruta rural do 
Estado mais próspero do País, que dizer das regiões 
de agricultura mais fraca e que dizer da renda líquida 
do setor agrícola? Sôbre êste último índice – renda 
líquida – que melhor expressaria a situação da 
agropecuária não temos dados globais para 
apresentar, mas é fácil presumir que a sua evo- 
 

lução se mostre ainda mais desfavorável, pois é 
notório que os preços recebidos pelos lavradores 
pelo seus produtos se elevaram em menor proporção 
que os preços por êles pagos pelos insumos 
necessários à produção e pelos artigos industriais 
em geral por êles adquiridos. Os índices, também 
publicados mensalmente pela Fundação Getúlio 
Vargas, mostram essa desproporção de modo 
flagrante. 

Não, há aumento de produtividade agrícola 
(que inegàvelmente se processou em inúmeros 
setores de nossa agropecuária) que compense uma 
evolução tão desfavorável no poder de compra do 
lavrador, o qual pode ser exemplificado pelos 
seguintes dados comparativos: 

 
Nº DE SACOS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

DE SÃO PAULO, NECESSÁRIO PARA A 
AQUISIÇÃO DE UM TRATOR: 

 
Ano Café Milho Arroz 
1958 996 159 386 
1963 2494 255 606 
1967 2311 354 687 

 
Esta análise crítica a que estamos procedendo 

sôbre o desenvolvimento de nossa agropecuária e 
que envolve, também, uma crítica à política 
governamental em relação a êsse setor, não invalida 
o reconhecimento de que o Govêrno tem procurado 
auxiliar a agropecuária e que tem tomado algumas 
medidas positivas em seu favor. Nesse particular, 
devemos ressaltar que a própria Carta de Brasília, na 
sua 1ª parte, que trata das diretrizes básicas da 
política agropecuária nacional, representa um louvável 
esfôrço no sentido de relacionar todos os fatôres  
que afetam o desenvolvimento da produção rural e 
indicar para cada um dêles as linhas-mestras que 
devem nortear a atuação do Govêrno. A extensão de 
crédito ao setor agropecuário é outro campo  
de atuação positiva do Govêrno, pois não só o vo- 
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lume global concedido tem aumentado 
substancialmente, como também, têm os bancos 
oficiais ampliado os tetos de financiamento e 
concedido condições especiais de prazo e de juros 
para determinadas atividades ou empreendimentos; 
além disso, implementou o Govêrno o dispositivo 
legal que obriga os bancos particulares a 
empregarem 10% dos depósitos de qualquer 
natureza em empréstimos à agropecuária, o que sem 
dúvida aumentou as disponibilidades de recursos 
financeiros ao setor. Igualmente, o incentivo ao uso 
de fertilizantes através do FUNFERTIL foi medida 
das mais positivas em favor da melhoria técnica das 
lavouras e o largo emprêgo que êsse financiamento 
teve nas duas últimas safras indica a receptividade 
que o programa teve e o acêrto dessa providência 
governamental. Poderiam ser arroladas outras 
medidas tomadas pela Govêrno em favor da nossa 
agropecuária, mas essas nos parecem as que se 
mostraram mais efetivas em prazo curto. 

Entretanto, apesar de que, isoladamente, 
essas medidas possam ser consideradas como 
tendo sido de efeito positivo para a agropecuária, no 
conjunto o setor não pode ser considerado como 
beneficiado por elas, pois, enquanto o crédito foi 
ampliado e facilitado e o uso de fertilizantes foi 
incentivado através de eliminação dos custos de 
financiamento, os preços pelos quais os produtores 
venderam sua produção mantiveram-se comprimidos 
e, hoje, grande número de lavradores não têm 
condições para saldar seus compromissos de crédito 
bancário e muitos se encontram em situação de 
insolvência. Êsse é um exemplo das medidas 
contraditórias tomadas pelo Govêrno, facilitando de 
um lado e comprimindo de outro, com resultados 
negativos para a economia do setor agropecuário. 

O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Permite-me V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. FLÁVIO BRITO: – Pois não. 

O SR. ATTÍLIO FONTANA: – Há realmente, 
uma disparidade muito grande entre os preços 
mínimos estabelecidos pelo Govêrno para os 
produtos da lavoura e os preços de tudo que o 
lavrador precisa comprar. Não há, principalmente, 
correspondência entre o preço dos fertilizantes e os 
dos produtos do agricultor. Se o Govêrno deseja haja 
incentivo e expansão na produção agropecuária, é 
preciso estabelecer-se o equilíbrio entre o preço dos 
insumos e o dos produtos da lavoura. Felizmente o 
Govêrno está procurando realizar algo no setor do 
desenvolvimento da indústria de fertilizantes. Mas 
êsses fertilizantes ainda chegam à mão do lavrador 
por um preço tão alto que não lhe traz compensação. 
Êste o grande problema. Se o Govêrno quiser 
encontrar uma solução objetiva, êste é o caminho, 
não vou dizer que é apenas êste, mas o é, pelo 
menos, o principal. Que o lavrador receba o que 
precisa aplicar na sua atividade rural, por um preço 
correspondente à sua produção. Nos países 
desenvolvidos, não há disparidade tão flagrante, 
entre o preço dos insumos que o lavrador deve pagar 
e os preços dos produtos resultantes da sua 
atividade, como o que existe entre nós, com o 
sacrifício do nosso bravo lavrador. É êste o ponto 
nevrálgico. Tanta coisa se faz com a Carta de 
Brasília, o plano estratégico; no entanto, se não 
cuidarmos, objetivamente, dêsse problema, 
continuaremos insistindo num êrro básico do 
desenvolvimento agropecuário. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Tem 
havido muita poesia. 

O SR. FLÁVIO BRITO: – Muito obrigado, 
Senador Attílio Fontana, pelo seu aparte. 

(Lendo.) 
Na realidade, Senhores Senadores,  

o que se verifica é que a agropecuária, que  
já vinha sendo altamente prejudicada  
no regime superinflacionário que predo- 
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minou até 1964, daí para cá, apesar de algumas 
medidas isoladas tomadas em seu favor pelo 
Govêrno, continua a ser o setor mais negativamente 
atingido pela política de combate à inflação que foi 
adotada. Não estamos contra a diretriz geral dessa 
política. Ao contrário, apoiamo-la com fundadas 
razões. Mas, temos que convir que, nesse combate à 
inflação, em que todos os setôres devem contribuir  
com a sua dose de sacrifício, a agropecuária tem 
sido sacrificada em proporção maior à que pode 
suportar e, como resultado, todo o programa poderá 
resultar negativo, tal é a importância do setor rural na 
economia da Nação. 

Os índices que evidenciam o debilitamento do 
setor agropecuário aí estão para mostrar o ponto 
crítico a que êle já chegou. As medidas e 
providências, diretas e indiretas, tomadas pelo 
Govêrno, não se mostram capazes de inverter o 
processo de empobrecimento do meio rural. Impõe-
se uma revisão de política agrícola, a fim de se 
encontrarem e implementarem as medidas que 
realmente  contribuam para o aumento da renda do 
setor agrícola e o tornem capaz de atingir os índices 
de desenvolvimento que é mister seja por êle 
alcançado. Para isso, é necessário que, com 
coragem, o Govêrno reveja suas posições no que se 
refere a problemas específicos do setor e a outros 
que nêle interferem por via indireta. Apontaremos  
alguns dêsses problemas, os que nos parecem ser 
aquêles, cuja solução, de modo mais imediato, 
afetará favoràvelmente ao setor agropecuário 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Permite 
V. Ex.ª um nôvo aparte? (Assentimento do orador.) 
Quando um Senador trata de assunto de grande 
magnitude, as interrupções são válidas, não só para 
dar conta da atenção como também para o debate.  
A pior coisa para um parlamentar é o monólogo.  
Às vêzes somos obrigados a isso, mas acho  
terrível. No caso, V. Ex.ª nos desperta a cada instan- 
 

te, nos seduzindo para que uma intervenção seja 
feita. E é o que ocorre neste instante, com meu 
pedido de desculpas, pois que V. Ex.ª estava indo 
muito bem. O que acontece, a respeito de tudo 
isso, de que V. Ex.ª trata, é o desentrosamento. 
Outro dia, abordava essa questão aqui no 
Senado. Um dos motivos de desestímulo à 
pecuária leiteira neste País, e que motivou a 
vinda do Sr. Ministro da Agricultura a esta Casa, 
é a importação de leite em pó. Várias bacias 
leiteiras no meu Estado, em Minas Gerais, em 
São Paulo e também em várias áreas 
nordestinas, quase que foram dizimadas. O 
Ministério da Agricultura nem sequer foi ouvido, 
segundo depreendemos da palavra do Sr. 
Ministro da Agricultura. Disse êle que uma vez 
pediu ao CONCEX para não importar mais, mas, 
o CONCEX vai além dos interêsses da agricultura 
e da pecuária brasileiras. Veja V. Ex.ª como é 
triste o caso da importação do feijão – feijão 
mexicano; como é tristíssima a importação de 
manteiga. Já importamos batata. Vexames e mais 
vexames para o agricultor, a cada hora. Êsse 
desentrosamento não pode persistir. Estou 
falando com um doutor em agricultura, com um 
mestre, que é V. Ex.ª. 

O SR. FLÁVIO BRITO: – Obrigado a V. Ex.ª. 
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – ...E está 

me ouvindo com atenção o Senador Attílio Fontana. 
Aliás, S. Ex.ª vibra quando se fala em agricultura, é 
um complemento da sua atividade familiar. Êsses 
temas tocam as suas cordas sentimentais. Mas, como 
eu dizia, entendo urgente êsse entrosamento, porque 
a agricultura tem sido a filha pobre, órfã, do Ministério. 
Enquanto os outros ministérios dispõem de recursos 
maiores, o da Agricultura joga muito ônus sôbre os 
agricultores. A iniciativa privada é que tem suprido as 
deficiências do órgão governamental. Mas eu acho, 
Senador – e V. Ex.ª conhece o assunto muito bem, 
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vive estudando e sente os problemas na sua própria 
carne e é o maior Líder das classes agrícolas e 
pastoris dêste País – que nós temos de partir para a 
arrancada, não devemos ficar simplesmente no muro 
das lamentações. É um desafio que o Govêrno 
revolucionário tem pela frente, porque, se olharmos a 
agricultura com seriedade, estaremos dando uma 
fábrica de divisas à nossa terra.  

O SR. FLÁVIO BRITO: – Muito obrigado, 
Senador. Como diz bem V. Ex.ª, se nós não 
tivéssemos, nas duas Casas do Congresso, homens 
que defendessem a agricultura do Brasil, estariamos 
importando todos os produtos agrícolas. 

(Lendo.)  
1. Política de preços para os produtos 

agrícolas – Êste nos parece o setor onde se impõe 
uma radical mudança na política governamental. 
Aqui, há que se distinguirem aquêles produtos, 
cujos preços são estabelecidos pelo Govêrno, 
daqueles onde sua ação se faz mais de forma 
indireta. Entre os primeiros, podemos citar, seja 
por sua importância para a economia nacional, 
seja como distribuidores de renda por largos 
segmentos da população rural, o café e a cana-de-
açúcar. Os preços que têm sido estabelecidos 
para êsses dois produtos pelos órgãos 
especializados que dêles cuidam, mas que nesse 
particular obedecem às determinações estritas do 
Conselho Monetário Nacional, têm sido fixados em 
níveis abaixo dos seus custos de produção. Como 
resultado, temos a descapitalização contínua 
dêsses setores produtivos e uma escassa 
distribuição de renda entre tôda a enorme 
população rural nêles engajada, a qual, em 
conseqüência, se torna incapaz de atuar com 
efeito multiplicador das economias regionais onde 
se situam essas explorações, com reflexos 
negativos em todo o sistema econômico como um 
todo. Uma injeção de recursos financeiros aos 
setores cafeeiros e canavieiros, através da fixa- 
 

ção de preços mais compatíveis com os respectivos 
custos de produção dêsses produtos, inegàvelmente 
daria nôvo alento ao setor agropecuário de 
importantes áreas do País, capacitando-os a se 
tornarem os centros propulsores de maior 
desenvolvimento econômico. 

Já em relação a outros produtos, a atuação do 
Govêrno se tem feito sentir através da legislação de 
preços mínimos e aqui êle tem atuado com timidez, 
descontinuadamente, quando não tem pecado por 
omissão. Os preços mínimos decretados não têm 
levado em conta os custos de produção dos artigos 
abrangidos por essa legislação, sendo mais 
fortemente baseados nos preços internacionais, 
prevendo-se eventuais e quase sempre inexistentes 
exportações de saldos sôbre o consumo interno. Ao 
invés de estimular a produção agrícola por meio de 
fixação de preços mínimos compensadores dos 
azares da produção e conceder benefícios cambiais, 
tributários e outros, para os eventuais saldos para 
exportação, fixa o Govêrno preços mínimos baixos 
com a intenção, parece, de não ter que despender 
nada na efetivação dessa garantia. Perde, assim, o 
Govêrno, uma poderosa arma que poderia ser por 
êle usada em favor do desenvolvimento da 
agropecuária nacional. Além disso, apesar de essa 
legislação já datar de quase 20 anos, continua 
pràticamente a mesma a relação de produtos 
abrangidos pela garantia. Produtos de grande 
importância para o abastecimento e para 
ponderáveis setores da agropecuária, como batata, 
aves e ovos, carnes frigorificadas, por exemplo, até 
hoje não foram beneficiados com a garantia de 
preços e, em conseqüência disso, sujeitam-se aos 
azares das flutuações violentas de mercados 
especulativos. 

2. Política tributária – É outro setor onde se 
impõe uma drástica revisão da legislação em favor 
das atividades rurais. A tão decantada – e  
em muitos aspectos, com razão – reforma  tribu- 
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tária, na realidade, para o setor rural, significou um 
pesado e insuportável ônus. Assim, no que se 
refere ao ICM – Impôsto de Circulação de 
Mercadorias –, de responsabilidade dos Estados, o 
produtor rural, de partícipe minoritário que era no 
antigo Impôsto de Vendas e Consignações – o IVC 
–, passou a majoritário sob a nova figura tributária, 
em grande número de produtos. A alta alíquota para 
êsse impôsto estabelecido em todos os Estados, 
em geral, de 17%, grava impiedosamente a 
produção rural e de forma ponderável, a dos 
produtos alimentares, que por serem consumidos 
sem quase nenhum processamento e através de 
pequeno número de intermediações, sai dos 
centros produtores já onerada com essa alta 
alíquota, à custa da diminuição do preço líquido que 
o produtor rural recebe em suas vendas aos 
comerciantes. A recusa dos Estados em 
reconhecerem um crédito fiscal presumido, em 
favor do produtor rural e à conta dos impostos 
pagos nos insumos adquiridos pelo lavrador para 
levar avante suas tarefas de produção, tem sido 
fator de maior desestímulo à produção rural que, 
como dissemos, para grande número de produtos, 
passam a ser a maior partícipe da arrecadação 
global do impôsto, posição que anteriormente cabia 
aos diversos intermediários da comercialização, que 
para isso são econômicamente mais capazes e 
sofrem pequeno grau de risco em seus 
empreendimentos, ao contrário do que ocorre com 
os agricultores. 

É necessário, portanto, que, com coragem, 
proponha o Executivo federal as necessárias 
alterações na legislação fiscal afetando a agricultura 
como, aliás, já concluiu há tempos, competente 
Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou 
as conseqüências do nôvo sistema tributário sôbre a 
nossa economia rural. 

3. Incentivos à exportação – Apesar  
de nossa pauta de exportação e o nosso 
 

balanço de pagamentos dependerem, em elevada 
porcentagem, da exportação de produtos primários, 
dentre os quais preponderam os de origem 
agropecuária, tôda a nossa legislação de incentivos 
à exportação atinge apenas aos produtos 
manufaturados e industriais. Apesar das previsões 
dos estudiosos do assunto serem concordes em que 
ainda decorrerá muito tempo para que aquela 
situação de nosso comércio exterior seja alterada e, 
em conseqüência, que ainda dependeremos por 
muito tempo, da exportação de produtos 
agropecuários, quase nada se tem procurado fazer 
no sentido de estimular essa exportação, seja com o 
objetivo de refôrço de nosso balanço de pagamento, 
seja como incentivo à maior e melhor produção rural, 
dentro de uma política de desenvolvimento do setor. 
Nenhuma facilidade, das encontradiças mesmo nos 
países que não dependem como o nosso da 
exportação de produtos agropecuários, tais como 
taxa cambial favorecida e isenção de impostos, são 
proporcionadas à nossa produção rural. Mesmo em 
situações de crise, como a que ora ocorre com a 
bataticultura, assoberbada por um excesso de 
produção que fêz cairem os preços a níveis 
antieconômicos para os produtores, nem em 
situação como essa, em que os produtores vieram 
solicitar o auxílio governamental para efetivarem 
negócios propostos com o excesso de produção 
exportável para o exterior – nada foi feito em seu 
favor e os produtores continuarão a arcar sòzinhos 
com os vultosos prejuízos verificados com a drástica 
queda de preços. Êsse é um exemplo entre muitos 
que poderiam ser citados para evidenciar a falta de 
uma política efetiva de exportação de produtos 
agrícolas. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 
Ex.ª permite um aparte? 

O SR. FLÁVIO BRITO: – Com prazer. 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: –  

V. Ex.ª verifica, portanto, a política con- 
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traditória que se está adotando. Há por parte do 
Govêrno, na verdade, uma política de financiamento, 
de ajuda, de assistência financeira aos agricultores. 
Realmente, os Bancos estão facilitando êsses 
empréstimos. Por outro lado, o dinheiro que vai para 
as mãos do agricultor, no sentido de fomentar, de 
aumentar a produção agrícola do País é pelo próprio 
Govêrno tomado através de tributos vexatórios, 
impedindo, portanto, a expansão da produção 
agrícola nacional. 

O SR. FLÁVIO BRITO: – Muito obrigado, 
Senador Argemiro de Figueiredo, pelo aparte. 

(Lendo.) 
4. Alto custo dos insumos necessários à 

produção agropecuária – Com excessão dos 
fertilizantes, para os quais o Govêrno estabeleceu 
um efetivo amparo ao seu emprêgo, através da 
FUNFERTIL, que assume os encargos do custo do 
respectivo financiamento, os demais agentes de 
produção utilizados pela agropecuária continuam 
em escala ascencional de preços, elevando o 
custo da produção agrícola ou impedindo seu 
emprêgo pelos lavradores. É típico nesse sentido, 
a demonstrar a ineficiência dos órgãos do Govêrno 
no setor agropecuário, o que vem ocorrendo com a 
fabricação de tratores nacionais, cujo custo é de 
tal forma inacessível aos produtores, que a 
indústria recém implantada já sofre grave crise 
pela ociosidade de suas instalações. Estudos 
oficiais do Ministério da Agricultura, entretanto, 
indicam que do preço pago pelos lavradores por 
um trator nacional, 13,4% constituem impostos 
diretos (IPI e ICM) e 33,9% correspondem a 
despesas de financiamento. Estão aí, nessas 
parcelas, os setores onde os Governos, da  
União e dos Estados, poderiam agir em favor  
da agropecuária, se objetivassem realmente  
fazer mais intenso o emprêgo dessas máquinas 
que podem representar, inegàvelmente, gran- 
 

de passo no aumento da produtividade agrícola e 
conseqüente barateamento dos custos de produção. 
Ainda há poucos dias, outra medida tomada em 
detrimento da agropecuária vem evidenciar as 
contradições da política governamental tal em 
relação a êsse setor de nossa economia: trata-se da 
imposição de uma tarifa alfandegária de 15% "ad 
valorem" sôbre o arame farpado importado e que foi 
estabelecido pelo Conselho de Política Aduaneira. A 
entrada do produto estrangeiro, indispensável à 
nossa atividade criatória, que era feita livre de 
direitos, passa agora a onerar os pecuaristas e o 
custo da produção de carnes, em nome da proteção 
às atividades da indústria nacional. Pequenas 
elevações como essa, feitas ora num ora noutro dos 
artigos indispensáveis à produção agropecuária é 
que a estão tornando cada vez mais deficitária, 
levando o desânimo ao setor e desestimulando o seu 
desenvolvimento. 

Muito haveria ainda a relacionar nesta 
oportunidade, sôbre as posições que os diferentes 
órgãos do Govêrno tomam em prejuízo da 
agropecuária e que, na prática, contrariam a 
anunciada política governamental de amparo a êsse 
setor da economia nacional com o objetivo de seu 
maior desenvolvimento. Não está isenta de crítica a 
atuação governamental no referente à aplicação da 
legislação referente ao Estatuto da Terra, da 
previdência social rural, das contribuições em taxas e 
impostos que sobrecarregam e desestimulam o 
produtor rural, da ineficácia e insuficiência da  
infra-estrutura de comercialização dos produtos 
agropecuários, tais como, de armazenagem, 
frigoríficos, transportes, dos entraves postos ao 
desenvolvimento do cooperativismo agrícola, etc. Já 
dissemos, entretanto, que não pretendíamos indicar 
todos os pontos em que a ação do Govêrno contradiz 
o propósito de promover o desenvolvimento do  
setor agropecuário nacional. Quisemos apenas as- 
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sinalar os aspectos mais graves da conjuntura 
agrícola nacional, de forma a ficar evidenciada a 
necessidade urgente de alterações, algumas 
profundas, nas medidas que, em conjunto, 
constituem a política agropecuária nacional. É 
êsse o sentido desta nossa manifestação que deve 
ser recebida não apenas como uma crítica aos 
setores responsáveis do Govêrno, nos quais 
reconhecemos honestidade de propósitos e 
esfôrço dedicado, mas sim como uma colaboração 
à reformulação dessa política e do enfoque justo 
que deve ser dado aos problemas que impedem o 
desempenho pleno das atividades rurais em nosso 
País e que o estão impedindo de alcançar mais 
altos estágios de desenvolvimento. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PETRÔNIO PORTELA: – Sr. 
Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Tem 
a palavra o nobre Senador Petrônio Portela. 

O SR. PETRÔNIO PORTELA (sem revisão 
do orador.): – Sr. Presidente, no momento em 
que o Senhor Presidente da República faz 
inscrever, no Livro do Mérito, o nosso Presidente, 
Senador Gilberto Marinho, concedendo-lhe a 
medalha da Grã-Cruz, cabe ao Senado prestigiar a 
solenidade, manifestando, uma vez mais, o seu 
júbilo, pela merecida homenagem. Diante do 
exposto, proponho seja designada uma Comissão 
para representar nossa Casa na cerimônia. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – 
Prazerosamente, o Presidente eventual dos 
trabalhos recebe a proposição do Senador Petrônio 
Portela, designando para essa representação os 
Senadores Daniel Krieger, Ney Braga, Dinarte Mariz, 
Aurélio Vianna e Argemiro de Figueiredo. Tomarei, a 
seguir, as providências necessárias para que esta 
Comissão represente o Senado no ato anunciado 
pelo Senador Petrônio Portela. 

Sôbre a mesa, comunicações que serão lidas 
pelo Sr. 1º-Secretário. 

São lidas as seguintes: 
 

COMUNICAÇÕES 
 
Brasília, em 5 de setembro de 1968.  
Sr. Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência que esta Liderança deliberou propor a 
substituição do nobre Sr. Senador José Leite pelo 
nobre Sr. Senador Celso Ramos na Comissão Mista 
do Congresso Nacional para estudo dos problemas 
agropecuários e seu reflexo na economia nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar os 
protestos da mais alta estima e distinta 
consideração. – Petrônio Portela. 

Brasília, em 5 de setembro de 1968. 
Sr. Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência que esta Liderança deliberou propor a 
substituição do nobre Senhor Senador José Feliciano 
pelo nobre Senhor Senador Flávio Brito na Comissão 
Mista do Congresso Nacional para estudo dos 
problemas agropecuários e seu reflexo na economia 
nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar os 
protestos da mais alta estima e distinta 
consideração. – Petrônio Portela. 

SR. PRESIDENTE. (Guido Mondin): – Assim, 
estão designados os Srs. Senadores Flávio Brito e 
Celso Ramos para a missão proposta pelo Líder da 
ARENA. (Pausa.) 

Tem a palavra o nobre Senador Cattete 
Pinheiro. 

O SR. CATTETE PINHEIRO (lê o seguinte 
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a  
visita do Presidente Eduardo Frei ao Brasil se 
concretiza em momento difícil para os países  
em desenvolvimento, quando ainda permanecem 
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na lembrança de todos o insucesso da reunião da 
UNCTAD II, em Nova Delhi, as dificuldades que 
marcaram a Conferência Internacional do Café, em 
Londres, e a invasão da Tcheco-Eslováquia, pelas 
fôrças do Pacto de Varsóvia. Tais episódios só 
desencantos trazem ao chamado Terceiro Mundo e 
parecem sugerir uma arrancada decisiva, que Brasil 
e Chile poderão iniciar nesta oportunidade, com o 
objetivo: primeiro, de estimular, esta formidável 
América Latina e explorar as suas riquezas em 
potencial; segundo, de despertar as nações pobres, 
a fim de que elas não mais incidam em incoerências 
e em dispersão promovidas pelos interessados em 
mantê-las subjugadas. Ainda hoje, os jornais 
afirmam que o crime da Tcheco-Eslováquia contra a 
União Soviética é econômico. Isso é autênticamente 
verdadeiro, e a invasão do pequeno país europeu 
constitui advertência para os membros da 
UNCTAD. 

Entendo que Brasil e Chile – Atlântico e 
Pacífico – têm de assumir a responsabilidade 
histórica, para forçar o pleno funcionamento da 
ALALC, procurando, como providência inicial, obter o 
apoio de todo o bloco latino ao Tratado de 
Montevidéu. Conseguida essa etapa, ficaria 
demonstrado que a América Latina chegou à 
consciência de que lhe é destinado papel dos mais 
importantes no cenário internacional, e de que a 
ação enérgica, em favor dos seus legítimos 
interêsses, poderá conduzi-la ao estágio econômico 
de superação do pauperismo, da fome e da miséria. 

Convém recordar que na reunião dos "77", em 
Nova Delhi, o Brasil tomou posição definida. O 
Ministro Magalhães Pinto ali defendeu, não apenas o 
entendimento brasileiro, mas procurou, com 
sinceridade e objetividade, interpretar o pensamento 
de tôdas as nações pobres. Sucede que a ação 
pertinaz, insidiosa e sub-reptícia dos poderosos, 
ocasionou o desencanto de dividir os membros  
da UNCTAD II. As delegações latino-ameri- 
 

canas mantiveram-se firmes na defesa dos 
subdesenvolvidos em geral, enquanto as africanas 
tomaram posição equívoca, tanto no terreno das 
preferências como no da ajuda financeira. A divisão 
debilitou o poder de negociação da UNCTAD II, e os 
africanos, que se deixaram levar pelo canto de 
sereia, a esta hora talvez já se tenham inteirado que 
a luta do Terceiro Mundo ou é empreendida em 
sentido único ou jamais será coroada de êxito. 

Essas considerações, feitas por ocasião da 
chegada do Presidente Eduardo Frei ao Brasil, 
podem conduzir-nos ao reconhecimento de que 
brasileiros e chilenos podem chamar a si a tarefa 
extraordinária de transformar os Andes, não em nova 
Sierra Maestra capaz de reeditar os paredóns de 
Cuba, mas na Cordilheira de onde desçam caudais 
de compreensão, harmonia, entusiasmo e progresso 
para as nações que, nesta parte do mundo, 
representam a raça latina. 

Um perito em informações, certa feita, e com 
muita felicidade, assinalou que os homens pensam 
que se conhecem cada vez mais e, na verdade, mais 
e mais se ignoram. Desconhecem também os 
acontecimentos que amanhã farão a sua felicidade 
ou a sua desgraça. Isto porque só procuram divulgar 
aquilo que lhes interessa, escondendo o que é do 
interêsse alheio, numa autêntica conspiração do 
silêncio. 

Pois bem: essa conspiração do silêncio é a 
arma mais perigosa que se utiliza contra os 
países em desenvolvimento. Poucos eram os  
que conheciam a verdadeira situação técnica  
e econômica da África do Sul, até que o  
Doutor Christian Barnard anunciou os 
transplantes de coração. Essa conspiração do 
silêncio é de enorme utilidade aos que  
querem manter os subdesenvolvidos na eterna 
condição de supridores de matérias- 
primas. Infelizmente, a divisão da UNCTAD II 
mostra que as nações pobres são grande- 
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mente responsáveis pela própria situação. O que a 
União Soviética pratica na Tcheco-Eslováquia e 
ameaça praticar na Romênia é conseqüência da 
passividade dos países subdesenvolvidos, os quais 
se submetem, inconscientemente, a um acôrdo que 
lhes fecha as portas à ciência atômica e os situa na 
condição servil de sujeição incondicional aos 
detentores do segrêdo da desintegração nuclear. 

Senhor Presidente, o Chile está diretamente 
ligado à formação do mercado regional latino-
americano. Foi em Santiago que, de 3 a 11 de 
janeiro de 1968, se reuniu o Grupo de Trabalho 
constituído pela CEPAL, para formular e discutir 
detalhes da formação do bloco comercial, hoje objeto 
da ALALC. Aquêle Grupo de Trabalho era integrado 
por José Garrido Tôrres, presidente do então 
Conselho Nacional de Economia, do Brasil; Rodrigo 
Gomez, diretor-geral do Banco do México S.A.; 
Flavian Levine, gerente da Companhia do Aço do 
Pacífico e professor da Universidade do Chile; 
Eustáquio Mendez Delfino, presidente da Bôlsa de 
Comércio de Buenos Aires e ex-presidente da 
Comissão Nacional de Economia e Finanças da 
Argentina; Juan Pardo Heeren, ex-Ministro da 
Fazenda do Peru; Galo Plaza, ex-presidente da 
República do Equador e atual secretário-geral da 
Organização dos Estados Americanos, e Joaquim 
Vallejo, ex-ministro do Fomento da Colômbia. 

No documento que o Grupo redigiu, há mais de 
uma década, em Santiago do Chile, está reconhecido 
que "a exigência social do desenvolvimento dos 
países latino-americanos torna cada vez mais 
imperioso encontrar fórmulas eficazes para acelerar a 
taxa de crescimento da renda real per capita." Para o 
Grupo, as fórmulas a serem encontradas deveriam 
estar apoiadas no aperfeiçoamento da técnica 
agrícola e na progressiva industrialização. 

As dificuldades antepostas à efetivação  
do mercado comum, então cogitado, fo- 
 

ram, de pronto, reconhecidas no documento em 
aprêço, que diz: 

"A industrialização requer amplo mercado, 
sem o que não será possível aos nossos países 
alcançar a alta produtividade dos grandes centros 
industriais. A América Latina poderia possuí-lo se 
não o tivesse fragmentado em 20 compartimentos 
estanques. Na realidade, desde a formação do 
Mercado Comum da Europa Ocidental aos esforços 
que, no mesmo sentido, fazem os países 
escandinavos e do processo de integração em que 
parecem estar empenhados os países ocidentais 
daquele continente, formamos o único grande 
conglomerado de população do mundo, possuindo 
dilatado território e abundantes recursos naturais que 
está desperdiçando, por falta de articulação 
econômica, essa enorme potencialidade de 
progresso." 

Pois bem, é hora de, reconhecidas nossas 
deficiências, marcharmos em busca do objetivo.  
A América Latina não pode indefinidamente, 
permanecer como vinte compartimentos 
estanques.  Já avança para mais de duzentos 
milhões de habitantes. Tem definidas as 
características do mercado regional, levando em 
conta os diferentes estágios de industrialização 
dos países da área; suas possibilidades e 
projeções já foram examinadas. Conhece, 
inclusive, os obstáculos a serem transpostos, entre 
os quais se encontram: 

a) as diferenças existentes no grau de 
desenvolvimento econômico dos diversos países; 

b) as rivalidades industriais e as pretensões 
hegemônicas que se opõem a qualquer tentativa de 
complementação econômica dentro da área; 

c) as resistências opostas pelas indústrias que 
operam na base de altos custos de produção, 
amparadas pela excessiva proteção cambial ou 
aduaneira; 
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d) a diversidade de situação monetária que 

prevalece entre os vários países; 
e) a insuficiente experiência em matéria de 

comércio interlatino-americano; 
f) a diversidade dos instrumentos utilizados 

pelos países da área para a realização de suas 
políticas econômicas. 

Verifica-se, portanto, que a América Latina 
conhece os seus males e as suas deficiências. Por 
que, então, permanece estanque, em vez de 
buscar a cura? Para cada um dos itens apontados 
há remédio. Por exemplo, a diversidade de 
situação monetária. Acredito que não seria difícil a 
instituição de moeda única e de aceitação geral, 
pelos países integrantes da Associação Latino-
Americana de Livre Comércio. Essa moeda 
poderia, inclusive, chamar-se. "Latino" e seu valor 
estaria a salvo das oscilações conjunturais ou das 
desvalorizações previstas pelo Fundo Monetário 
Internacional. 

Sem dúvida, na ALALC está a revolução da 
América Latina, não aquela "revolução a retalho", 
de que fala José Augusto, "de pequeno porte, sem 
objetivo e finalidade a não ser a mudança do 
pessoal  governante, a substituição dos detentores 
do poder". A revolução da ALALC não se confunde 
com levante, assalto, aventura, paredón. Ela é 
mais profunda, mais séria sobretudo humana, 
porque seu objetivo é o pleno aproveitamento do 
homem. 

Senhor Presidente, o fracasso da Aliança para 
o Progresso trouxe para nós, latino-americanos, a 
comprovação de que não devemos esperar que tudo 
nos venha de fora, sem que tenhamos unidade de 
pensamento e de ação. A Aliança para o Progresso 
foi uma oportunidade com que contou a América 
Latina. Mas a América Latina não deve continuar  
à espera de oportunidades: seu dever é  
perseguir, de maneira incessante, os seus objetivos; 
 

seu dever é procurar, dentro da sua extensão 
territorial, os elementos disponíveis para promover o 
próprio desenvolvimento econômico e social. 
Aguardar pela ajuda externa, como pescador aguarda 
que o peixe lhe morda a isca, não é o comportamento 
exigido pela época turbulenta em que vivemos. 

A visita do Presidente Eduardo Frei ao Brasil é, 
na verdade, auspiciosa e oportuna. Praza aos céus, 
ofereça resultados que tragam benefícios não apenas 
ao Brasil e Chile, mas a tôda esta América Latina, que 
não pode continuar figurando no noticiário dos jornais 
apenas como área de quarteladas, de famintos, 
analfabetos e inconscientes da sua destinação 
histórica. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – O 1º-
Secretário vai proceder à leitura do projeto de lei 
enviado à Mesa. 

É lido o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 97, DE 1967 

 
Autoriza o Poder Executivo a doar terreno ao 

Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores em 
Estiva de Minérios de Pôrto Alegre. 

 
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a doar 

ao Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores  
em Estiva de Minérios de Pôrto Alegre, Rio Grande  
do Sul, para construção de sua sede, um terreno 
situado na referida cidade, de novecentos e setenta e 
sete metros quadrados (977 m2), limitando-se ao 
norte com o alinhamento da Avenida Mauã numa 
extensão de quarenta e quatro metros e quarenta  
centímetros (44,40 m); a leste, com a Avenida 
Sepúlveda, numa extensão de vinte e cinco metros 
(25,00 m); a oeste, com a rua Capitão Montanha, 
numa extensão de dezenove metros e quarenta 
centímetros (19,40 m); e ao sul, com o edifício da 
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Alfândega, na extensão de quarenta e três metros e 
oitenta e dois centímetros (43,82 m). 

Art. 2º – O Sindicato dos Estivadores e dos 
Trabalhadores em Estiva de Minérios de Pôrto 
Alegre não poderá utilizar o terreno ora doado para 
finalidade diversa da prevista no art. 1º. 

Art. 3º – O Sindicato dos Estivadores e dos 
Trabalhadores em Estiva de Minérios de Pôrto 
Alegre deverá iniciar a construção de sua sede 
dentro de noventa (90) dias após legalizada a 
presente doação. 

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 5º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Justificação 

 
O Sindicato dos Estivadores e dos 

Trabalhadores em Estiva de Minérios de Pôrto 
Alegre é uma organização que congrega um elevado 
número de membros e por isso merece que os 
Podêres Públicos o ajudem em sua obra de 
assistência a seus associados. 

Com o seu crescimento, o Sindicato carece, 
para bem cumprir as suas finalidades, de dispor de 
uma sede adequada onde possam instalar-se os 
serviços necessários a suas diversas atividades. 

O Estado moderno, cada vez mais integrado 
em seu papel de promover o bem comum, não deve 
deixar, sempre que o possa, de ajudar aos 
trabalhadores, buscando integrá-los na sociedade, 
pois com isso tenta o equilíbrio social. 

O projeto tem, assim, inteira oportunidade e 
elevado alcance. 

Sala das Sessões, em 5 de setembro de 1968. 
– Daniel Krieger  – Guido Mondin – Mem de Sá.  

O SR. PRESIDENTE (GUIDO MONDIN): – O 
projeto de lei será despachado às Comissões 
competentes. 

O Sr. 1º-Secretário vai proceder à leitura de 
requerimento de informações, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Tôrres. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO  
Nº 1.130, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Na forma do Regimento Interno, requeiro 

informe o Poder Executivo, através do Ministério da 
Fazenda, o seguinte: 

a) Quais as emprêsas beneficiadas pelo 
Decreto-Lei nº 352, com a anistia fiscal, além da 
DKW – Vemag, que teria um processo no I.R. de 
NCr$ 5.000.000,00? 

b) Qual a solução dada pela DG ao processo 
de parcelamento da dívida de NCr$ 12.000.000,00 
da firma Casas Pirani S/A, de São Paulo? 

c) Quais as providências de ordem legal e 
regulamentar que foram tomadas pela DG, inclusive 
cobrança de taxa cambial, para a importação ou 
simples entrada de um automóvel vindo da 
Alemanha? 

Sala das Sessões, em 5 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

O SR. PRESIDENTE (GUIDO MONDIN): – O 
requerimento lido será publicado e, em seguida, 
despachado pela Presidência. 

Tem a palavra o Sr. Senador Vasconcelos 
Tôrres. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES (sem 
revisão do orador.): – Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, no próximo dia 12, Volta Redonda será a 
sede de um Congresso de Vereadores do Estado do 
Rio de Janeiro. 

É mais um conclave dessa natureza que se 
realiza no meu Estado, a exemplo do que ocorreu, 
principalmente em Itaperuna e Macaé, onde serão 
debatidos os problemas que interessam às comunas 
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fluminenses, de ordem administrativa, de ordem 
política e de ordem financeira. 

Evidentemente que os Edis, entre as teses 
que discutirão, darão ênfase especial ao problema 
dos subsídios, no sentido de que todos os 
Vereadores possam receber remuneração, ao 
contrário da lei que ora vige e que estipula que só os 
Vereadores das capitais e das cidades de mais de 
100.000 habitantes, recebam numerário fixado de 
acôrdo com a lei complementar que regulou o § 2º 
do art. 16. A matéria foi exaustivamente discutida 
nesta Casa por esta figura de parlamentar 
identificado com os problemas do interior brasileiro 
que outro não é senão aquêle que preside os nossos 
trabalhos neste instante, o Sr. Senador Cattete 
Pinheiro. Teve S. Ex.ª o seu trabalho deformado, 
distorcido por interêsses que não vêm a pêlo 
mencionar. Todavia, depois de luta demorada e 
difícil, o seu próprio trabalho chegava vindo do 
Executivo, tirando ao Congresso a oportunidade de 
se manifestar a respeito de assunto tão apaixonante 
da edilidade brasileira. 

Eu que requeri urgência nesta Casa para o 
outro projeto e o Senado, em 48 horas, liquidou a 
matéria, no dia em que anuncio a realização de mais 
êste Congresso de Vereadores, quero, mais uma 
vez, deixar patente a minha definição em tôrno da 
matéria que é no sentido de que os Vereadores, sem 
distinção de qualquer espécie, recebam os 
subsídios. Nem a lei maior distingue, Sr. Presidente, 
quando declara que todos são iguais perante a lei. 
Nem o bom senso permite que se estabeleça 
classificação de Vereadores de primeira categoria e 
Vereadores de segunda categoria. Nem a lógica 
aceita êsse critério populacional, quando se sabe, 
que há cidades de 50 mil, de 40 mil habitantes e até 
de menos, que têm condições econômicas melhores 
e maiores do que cidades até de 200 mil ou de 300 
mil habitantes. 

Esta injustiça há de ser reparada. E eu, aqui, 
já anuncio que colhi assinaturas com os Srs. 
Senadores no sentido de dar nova redação ao § 2º 
do art. 16 – já tenho a maioria – visando a conceder 
a todos, sem distinções de quaisquer espécies, o 
direito à percepção do subsídio. 

É a primeira notícia. Peço a atenção dos 
indormidos e vigilantes redatores e noticiaristas que 
se encarregam da nossa divulgação, 
particularmente do Dr. Sérgio, do Dr. Augusto e do 
Dr. Aristides. Divulguem, através dos recursos 
fabulosos que possuímos, que já tenho a emenda 
constitucional devidamente apoiada no sentido de 
que êsse art. 2º venha a enquadrar-se no próprio 
espírito da Constituição, quando profliga as 
desigualdades e as diferenças de qualquer 
natureza. 

Estarei em Volta Redonda, Sr. Presidente. O 
Congresso se iniciará a 12 de setembro, têrça-feira. 

Quero acompanhar de perto o desenrolar de 
tudo o que ali se verificará, para depois dar contas 
ao Senado. E já antecipo o sucesso, o êxito, dada 
a combatividade, a clarividência e o espírito 
público que preside a essas reuniões municipais, 
em que se encontram os homens de contato  
mais direto com o povo, aquêles que vivem, depois 
das sessões das câmaras municipais, nos próprios 
lugares onde foram eleitos, sujeitando-se, por  
isso mesmo, a pressões de toda natureza. Êles, 
que não são remunerados, têm que se apresentar 
na Câmara vestidos condignamente, têm despesas 
de transporte e de alimentação iguais a qualquer 
outro. V. Ex.ª conhece o problema de perto 
porque, aqui, quando se debatia o projeto  
sôbre a sua remuneração, vários Vereadores  
o procuraram. V. Ex.ª hoje é um benemérito  
para aquêles representantes do primeiro estágio 
da política, que é justamente o mandato de 
Vereador. V. Ex.ª sabe daquelas despesas co- 
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mezinhas do Vereador. Um dêles, uma vez, me 
disse, com muito acêrto, que desde que o cidadão 
nasce, até que morra, o Vereador o acompanha. É 
no nascimento, é no batizado, no casamento, no 
entêrro. Chegam – eu tenho visto – à porta do 
representante do povo. É para o transporte do 
doente, no seu automóvel, ou então para que êle 
providencie a ambulância; e, nos dias de festa, na 
lista da paróquia, a primeira assinatura é do 
vereador; também, no futebol, é êle que tem que 
dar a taça, é êle que de vez em quando tem que 
reformar as camisas do time da localidade. E V. 
Ex.ª sabe que não se faz isto a leite de pato, de 
maneira nenhuma, é com dinheiro, despesas 
grandes. E por que êsse homem não é 
remunerado? 

O Congresso registra nos seus Anais, e eu no 
momento me dispenso de comentários, o que foi a 
minha luta na Comissão Especial designada para dar 
parecer sôbre a Constituição de 1967. 

Lutei, fiz o máximo de esfôrço. Mesmo, Sr. 
Presidente, para conseguir êste tipo de 
remuneração nas capitais e cidades de 100 mil 
habitantes – permita-me a frase um pouco 
corriqueira, mas que dá a impressão do que 
realmente aconteceu – tive que suar a camisa. 
Pelas madrugadas a fio, eram contatos com o 
então Presidente Castello Branco, vencendo a 
resistência de alguns colegas nossos. E eu me 
recordo de que o então Deputado Pedro Aleixo 
relembrava que, à época em que fôra Vereador em 
Minas Gerais, o vereador não recebia qualquer 
remuneração. A isto eu retrucava que àquela 
época, isto podia ser porque Minas Gerais também 
tinha sua capital nova e a situação era diferente. 
Depois de 30, mudou muito. Também os 
Vereadores não recebiam remuneração ao tempo 
do Império. Havia aquela formalística, era o 
Vereador do  Senado e da Câmara. Entravam com 
varas e alguns com vestimentas talares. 

Hoje, Sr. Presidente, mudou muito. E a injustiça 
que nossa Carta Magna consignou deve ser reparada. 
Como também o problema da imunidade foi batalha 
por mim sustentada. Já quase às vésperas da vitória, 
entretanto, dificuldades que surgiram vieram impedir 
que o Vereador, no uso da tribuna, pudesse fazer 
críticas ao Prefeito. É bem verdade que o Consultor 
Jurídico do Ministério da Justiça declarou que o 
assunto era da alçada das Assembléias Legislativas 
Estaduais. E uma delas, parece-me a única, 
justamente a do meu Estado, tratou da matéria e já 
escreveu um capítulo a respeito. 

Por outro lado, tenho sentido, tenho 
constatado e tenho ouvido reclamações de 
Vereadores que encontram assim uma espécie de 
má interpretação por parte de alguns juízes que 
entendem, e me parece entendem bem – ou pelo 
menos nós deveríamos achar que sim, porque 
deveríamos legislar para todo o País – que o assunto 
de imunidades pertence, realmente, ao âmbito 
federal. Mas, de qualquer maneira, a Constituição do 
Estado do Rio já deu êste avanço através de um 
projeto do Deputado Jorge Lima, o qual teve a 
melhor repercussão. 

Êste assunto também será debatido lá, em 
Volta Redonda, entre outros temas de grande 
interêsse. 

Mas, antecipadamente, quero congratular-me 
com o espírito de união demonstrado pelos Vereadores 
fluminenses que, mais uma vez, na próxima semana, 
reunir-se-ão na Cidade do Aço, naquela cidade que é 
orgulho de todos os fluminenses e de todos os 
brasileiros – nossa querida Volta Redonda. 

Sr. Presidente, permita-me V. Ex.ª focalize 
outro assunto. A respeito dos cortes indiscriminados 
de energia numa das cidades mais adiantadas do 
Brasil, e situada no Estado do Rio: o Município de 
Duque de Caxias. 

Sabem todos que ali se encontram  
a refinaria da PETROBRÁS e a nossa já 
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saudosa e ex-brasileira Fábrica Nacional de Motores, 
hoje por mim apelidada – parece a alcunha pegou – 
"Fábrica Nacional de Milão". Sabem todos o que 
representa o parque industrial de Duque de Caxias. 
Pois a Light, a famigerada Light, sem aviso prévio, 
continuadamente, sem atender aos interêsses da 
coletividade e da indústria, tem procedido a cortes 
sistemáticos da energia elétrica. Não foi um, não 
foram dois, não foram dez. São constantes êsses 
cortes. E, se a indústria é prejudicada, fácil é de 
supor que o comércio também é duramente atingido. 
Nos edifícios os elevadores param. A cidade não 
pode, de maneira nenhuma, permanecer estática, 
porque Caxias é altamente dinâmica. Eu, portanto, 
daqui desta tribuna, fazendo côro com as 
reclamações dos caxienses, endereço um vivo e 
veementíssimo apêlo ao Ministro das Minas e 
Energias no sentido de que chame a Light às falas, e 
venha pôr côbro às anomalias que ali se registram 
numa constância impressionante. 

Finalmente, Sr. Presidente, hoje não vai haver 
Sessão à tarde. Temos a do Congresso. Eu, não fôra 
isso, abordaria êsse tema na Sessão vespertina. 
Mas sou obrigado a fazê-lo agora, para não perder a 
oportunidade. Trata-se de carta que recebi do 
Município de Parati, no extremo sul do meu Estado, 
Município histórico, tombado pelo patrimônio da 
União. E, Sr. Presidente, permita-me V. Ex.ª um 
desabafo do homem que tem orgulho de sua terra, 
do notável Estado do Rio. Parati é uma cidade que 
se projeta, hoje, no mundo turístico, porque 
conservou, em tôda a sua arquitetura colonial, os 
traços do nosso passado. Ali ninguém pode mexer 
numa pedra, numa telha. É bem verdade que o 
patrimônio não tem recursos, mas vai-se vencendo, 
de qualquer maneira. 

Parati hoje é procurada por todos que dão uma 
espécie de mergulho na história, que assistem às suas 
festas populares. Entusiasmo-me quando vejo estu- 
 

dantes de arquitetura de São Paulo e do Rio de 
Janeiro, que, com aulas ao vivo, recebem 
ensinamentos de seus mestres. 

Dêste Parati histórico, recebo uma carta que 
me dá conta de um telegrama que enviei, abordando 
um problema de estrada. Teve ela a seguinte 
peregrinação – a carta é assinada pelo Professor 
Roberto Delachaume: 

"o seu telegrama foi posto em Brasília em 21 
de junho, às 15 horas, e para Parati foi remetido no 
dia 13 de julho, ou seja, 21 dias parado no Correio." 

É a reclamação, Sr. Presidente, que poderia 
ser generalizada. Cito esta carta de Parati a 
respeito da demora dos telegramas, porque quero 
frisar o fato de que, há menos de uma semana, as 
tarifas telegráficas foram aumentadas em 100% – 
em 100%! Ainda ontem tive oportunidade de 
defender o General Rubens Rosado, do DCT, a 
respeito de ocorrência no Maranhão. Mas, em que 
pêse minha amizade, o fato é que o serviço 
telegráfico, neste País, está abaixo da crítica. Do 
pessoal de Brasília não me queixo, especialmente 
dessas abnegadas funcionárias que ficam no 
Senado até depois da hora, sem receberem 
gratificações. Por vêzes, quando saia às 8 horas, 
observo essas funcionárias, tanto na área do 
plenário quanto na portaria, trabalhando com 
dedicação. O serviço daqui é irrepreensível. Mas, 
quando saio daqui, não respondo. Enviei 
telegramas para vários Municípios e, lá chegando 
15, 20 dias ou um mês depois, êles ainda não 
haviam chegado aos destinos. É lamentável, Sr. 
Presidente. Sem falar na deturpação que às vêzes 
ocorre, como recentemente um Senador me dizia 
que, tendo conhecimento da morte de parente de 
um amigo seu, enviou telegrama em que dizia: 
"Com muito pesar recebi notícia falecimento fulano 
de tal." E lá chegou telegrama dizendo: "Com muito 
prazer recebi notícia de fulano de tal." Para que 
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o Senador explicasse o equívoco, quase que 
perde um amigo. Com a deficiência do nosso 
serviço telegráfico ocorrem coisas que parecem 
anedóticas. 

Daí o sentido da minha presença na tribuna a 
registrar a carta de Parati, do Professor Roberto 
Delachaume e pedir ao Ministro das Comunicações 
que, em face do acréscimo tarifário, que foi 
violentíssimo, de 100%, pelo menos daqui para a 
frente um telegrama expedido chegue ao seu 
destinatário. 

Ocorre ainda o outro fato lamentável com 
telegrama taxado de urgente, Quem cair na 
esparrela de pedir Urgente, que paga dobrado, 
tem a surprêsa de saber que o telegrama não 
chega ao destino. Assim como a carta expressa, 
ainda é a carta simples o melhor meio, porque 
esta chega, embora tardiamente, às mãos do 
destinatário. Poderia citar casos e mais casos 
demonstrando tamanha deficiência, seja por  
falta de aparelhagem, falta de funcionários ou 
falta de atenção, que têm feito dos nossos 
serviços de Correios e Telégrafos um sistema 
precaríssimo, dando bem a imagem do nosso 
subdesenvolvimento nesse setor. Porque, onde 
há desenvolvimento, necessàriamente tem que 
haver boas comunicações, e nós não as 
possuímos de maneira nenhuma. 

Sr. Presidente, era apenas isso, agradecendo 
a V. Ex.ª (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cattete Pinheiro): – 
Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
Sessão, designando para a próxima, amanhã, à hora 
regimental, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 

 
Discussão, em turno único, da redação final 

(oferecida pela Comissão de Redação em seu 
Parecer nº 714, de 1968) das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 1968 (nº 1.394-
A/68, na Casa de origem), que modifica dispositivos 
da Lei nº 4.908, de 17 de dezembro de 1965, e 
transfere ações da União para a ELETROBRÁS. 

 
2 

 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de 

Lei do Senado nº 76, de 1967, de autoria do Sr. 
Senador Nogueira da Gama, que altera a redação do 
art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 659 e 660, de 1968, 

das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridicidade; e 
– de Legislação Social, favorável após 

audiência do Ministério do Trabalho. 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 12 horas e 30 minutos.) 

 



178ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 6 DE SETEMBRO DE 1968 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. AARÃO STEINBRUCH E GUIDO MONDIN 
 
Ás 14 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Edmundo Levi – Cattete Pinheiro – 

Menezes Pimentel – Argemiro de Figueiredo – 
Aloysio de Carvalho – Aarão Steinbruch – 
Nogueira da Gama – Pedro Ludovico – Fernando 
Corrêa – Mello Braga – Celso Ramos – Guido 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – A 
lista de presença acusa o comparecimento de 12 
Srs. Senadores. Há número regimental. Declaro 
aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da  
Ata da Sessão anterior, que é aprovada sem 
debates. 

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

MENSAGEM 
 
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Agradecimento de comunicação referente a 

veto presidencial: 
– Nº 286/68 (nº de origem 569/68), de 6 do 

mês em curso – com referência ao veto presidencial 
ao Projeto de Lei nº 19/68, no Senado, e nº 956/68, 
na Câmara, que dá nova redação ao art. 3º do 
Decreto-Lei nº 210, de 27-2-67, que estabelece 
normas para o abastecimento de trigo, sua 
industrialização e comercialização, e dá outras 
providências. 

OFÍCIOS 
 

DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

 
Submetendo à revisão do Senado autógrafos 

dos seguintes projetos: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 130, DE 1968 

 
(Nº 1.551-A/68 na Casa de origem) 

 
Submete a Campanha Nacional contra a Lepra 

ao regime previsto na Lei nº 5.026, de 14 de junho 
de 1966, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – A Campanha Nacional contra a Lepra, 

instituída pela Lei nº 3.542, de 11 de fevereiro de 
1959, passa a reger-se pelo disposto na Lei nº 5.026, 
de 14 de junho de 1966. 

Art. 2º – Ficam revogadas a Lei nº 610, de 13 
de janeiro de 1949, a Lei nº 1.045, de 2 de janeiro de 
1950, e demais disposições em contrário. 

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

(Às Comissões de Projetos do Executivo e de 
Finanças.) 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 131, DE 1968 
 

(Nº 47-A/68 na Casa de origem) 
 

Regula o disposto nos arts. 16, § 1º, e 176, da 
Constituição do Brasil. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – A coincidência geral  

das eleições municipais, na forma prevista 
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na Constituição do Brasil, operar-se-á a 15 de 
novembro de 1972. 

Art. 2º – São respeitados os mandatos eletivos 
municipais constituídos até a data de promulgação 
da Constituição do Brasil de 24 de janeiro de 1967. 

Art. 3º – À proporção que forem se extinguindo 
referidos mandatos, deverão realizar-se eleições 
para preenchimento das respectivas vagas. 

Art. 4º – Os mandatos dos Prefeitos, Vice-
Prefeitos e Vereadores, a serem eleitos nos têrmos 
do artigo anterior, terão a duração igual ao tempo 
correspondente ao período constituído entre a sua 
posse e a dos que forem eleitos em 1972. 

Art. 5º – Os Tribunais Regionais Eleitorais 
fixarão, nos respectivos Estados, data para as 
eleições de que trata esta Lei, respeitando a 
integridade dos mandatos já constituídos. 

Art.  6º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(À Comissão de Constituição e Justiça) 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 45, DE 1968 

 
(Nº 89, de 1968, na Casa de origem) 

 
Aprova o Decreto-Lei nº 355, de 6 de agôsto 

de 1968, que altera a redação do art. 1º do Decreto-
Lei nº 340, de 22 de dezembro de 1967. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o Decreto-Lei nº 355, 

de 6 de agôsto de 1968, que altera a redação do 
art. 1º do Decreto-Lei nº 340, de 22 de dezembro 
de 1967. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(Às Comissões de Economia e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – O 
Expediente lido vai à publicação. 

A Presidência comunica que a Mensagem nº 
385/68, do Sr. Presidente da República, submetendo 
à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-Lei nº 352, de 17-6-68, que dispõe sôbre o 
pagamento de débitos fiscais e dá outras 
providências, será enviada ao Arquivo, em virtude de 
se ter esgotado o prazo de apreciação da matéria 
pelo Congresso, nos têrmos do parágrafo único do 
art. 58 da Constituição Federal. 

A Presidência recebeu resposta aos seguintes 
requerimentos de informação: 

 
De autoria do Senador Lino de Mattos 

 
– Nº 400/68, enviada pelo Ministro 

Extraordinário para Assuntos do Gabinete Civil da 
Presidência da República (Aviso nº 1.436/SAP, de 6-
9-68); 

– Nº 855/68, enviada pelo Ministro 
Extraordinário para Assuntos do Gabinete Civil da 
Presidência da República (Aviso nº 1.435/SAP, de 6-
9-68); 

– Nº 977/68, enviada pelo Ministro 
Extraordinário para Assuntos do Gabinete Civil da 
Presidência da República (Aviso nº 1.423/SAP, de 4-
9-68); 

 
De autoria do Senador Bezerra Neto 
 
– Nº 713/68, enviada pelo Ministro dos 

Transportes (Aviso nº 971/GM, de 2-9-68); 
 
De autoria do Senador Vasconcelos Tôrres 
 
– Nº 744/68, enviado pelo Ministro dos 

Transportes (Aviso nº 972/GM, de 2-9-68); 
– Nº 747/68, enviado pelo Ministro dos 

Transportes (Aviso nº 974/GM, de 2-9-68); 
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– Nº 748/68, enviado pelo Ministro dos 

Transportes (Aviso nº 973/GM, de 2-9-68); 
– Nº 796/68, enviada pelo Ministro dos 

Transportes (Aviso nº 975/GM, de 2-9-68); 
– Nº 799/68, enviada pelo Ministro dos 

Transportes (Aviso nº 976/GM, de 2-9-68); 
 
De autoria do Senador Aarão Steinbruch 
 
– Nº 918/68, enviada pelo Ministro Extraordinário 

para Assuntos do Gabinete Civil da Presidência da 
República (Aviso nº 1.434/SAP, de 6-9-68); 

– Nº 923/68, enviada pelo Ministro 
Extraordinário para Assuntos do Gab. Civil (Aviso nº 
1.437/SAP, de 6-9-68). 

A Presidência deferiu os seguintes 
requerimentos de informações: 

 
De autoria do Senador Lino de Mattos 
 
– Nº 1.124/68, ao Ministério da Fazenda; 
– Nº 1.125/68, ao Ministério da Educação e 

Cultura; 
– Nº 1.126/68, ao Ministério das Relações 

Exteriores; 
– Nº 1.127/68, ao Ministério dos Transportes; 
– Nº 1.128/68, ao Ministério da Saúde. 
Sôbre a mesa, requerimento de informações 

que vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.131, DE 1968 

 
Requeiro à Mesa, nos têrmos regimentais, 

sejam solicitadas ao Poder Executivo, através do 
Ministério da Fazenda, as seguintes informações: 

1ª) Durante o ano de 1967 e  
até agôsto dêste, qual a importân- 
 

cia remetida ao Brasil pela Instrução nº 289 da antiga 
SUMOC e pela Circular nº 63 do Banco Central, e 
quais os fins de sua aplicação? 

2ª) Quais os juros pagos ao Exterior nessas 
transações? 

3ª) Quais as emprêsas que foram beneficiadas 
com êsses empréstimos? 

4ª) Qual a proporção dêsse dinheiro 
empregada no desenvolvimento industrial e agrícola 
nacional? 

5ª) Quais as restrições adotadas pelo 
Govêrno a fim de evitar abusos na utilização do 
dinheiro entrado através da Instrução nº 289 e 
Circular nº 63? 

6ª) Pensa o Govêrno continuar mantendo 
essas duas determinações? 

7ª) Já está o Govêrno fazendo restrições  
ao crédito de firmas estrangeiras dentro do  
País? 

8ª) Os empréstimos da Instrução nº 289 e 
Circular nº 63 têm facilitado o crescimento do 
capital estrangeiro no Brasil e qual o montante 
dos investimentos, tomando em consideração o 
capital e reservas das emprêsas estrangeiras no 
País? 

 
Justificação 

 
Neste requerimento fazemos especial 

destaque à Instrução nº 289 e à Circular nº 63. A 
primeira facilitou às emprêsas no Brasil obter 
empréstimos diretos do Exterior. Porém, como é 
sabido, sòmente as emprêsas estrangeiras que 
operam no nosso País têm crédito e condições de 
obter êsses empréstimos que vêm ao nosso País 
sob responsabilidade da instituição oficial – no caso 
o Banco Central – numa operação conhecida, 
denominada swap. 
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Ocorre que sòmente uma nação de moeda forte, 

certamente com economia estabilizada, poderá 
suportar os ônus de uma demanda de dinheiro entrado 
sob o pêso de altos juros. Daí, a nossa preocupação. 
Queremos que a Nação saiba qual o montante entrado, 
as condições, as restrições impostas pelo Govêrno e se 
êste deseja a manutenção do status. 

Chamamos em especial a atenção para a 
pergunta sétima, na qual perguntamos das necessárias 
restrições a firmas estrangeiras. Essas restrições de 
crédito são hoje adotadas nas principais nações do 
mundo: É o caso do México, onde, conforme o boletim. 
Business Latin America, de 4 de abril último, a 
Associação dos Banqueiros Mexicanos, principal 
instituição do país no ramo, em um encontro na cidade 
de Guadalajara, Capital do Estado de Jalisco, 
determinou a todos os seus membros para reduzir 
empréstimos a emprêsas filiadas a firmas estrangeiras, 
até o final dêste ano, em 95% do nível de 31 de 
dezembro de 1967, ficando os 5% restantes para 
serem eliminados até fim de 1969. Êsse o exemplo 
que, a nosso ver, deveria o nosso País seguir. 

É o requerimento. 
Sala das Sessões, em 6 de setembro de 1969. 

– José Ermírio. 
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – O 

requerimento lido será publicado e, em seguida, 
despachado pela Presidência. (Pausa.) 

Sôbre a mesa, comunicação que será lida pelo 
Sr. 1º-Secretário. 

É lida a seguinte: 
 

COMUNICAÇÃO 
 
Brasília, 6 de setembro de 1968. 
Sr. Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a V. Ex.ª que esta 

Liderança deliberou propor a substituição do nobre 
Senador Péricles Pedro pelo nobre Senador João 
Abrahão, na Comissão Mista do Congresso Nacio- 
 

nal incumbida do estudo dos problemas 
agropecuários e seus reflexos na economia nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar os 
protestos da mais alta estima e distinta 
consideração. 

Aurélio Vianna, Líder do MDB 
O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 

Será feita a substituição solicitada. (Pausa.) 
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre. Senador Josaphat 

Marinho. (Pausa.) 
S. Ex.ª não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Edmundo 

Levi. 
O SR. EDMUNDO LEVI (sem revisão do 

orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores,  
domingo, a pequena cidade de Carauari, no Vale do 
Juruá, Estado do Amazonas, assistirá a um 
espetáculo simples, singelo, mas por certo 
transbordante de afeto e gratidão. Naquela data, dia 
8 de setembro, transcorrerá o jubileu de prata do 
voto religioso de uma extraordinária figura de ser 
humano. Irmão Fulgêncio Bouwman, da 
Congregação do Espírito Santo, estará 
comemorando seu 25º aniversário de dedicação 
integral aos seus semelhantes, através do voto 
religioso. 

Sr. Presidente, singular figura representa êsse 
holandês que, tão moço ainda, com apenas cinco 
anos de voto religioso, embrenhou-se nas matas do 
Amazonas para, com o coração e a alma, servir à 
população de uma modesta cidade do interior 
brasileiro. 

Veio êle de sua pátria, pleno de vida e de 
entusiasmo, movido pela fé, para, numa região 
completamente estranha, dedicar-se ao serviço do 
seu semelhante. E Irmão Fúlgêncio, que é  
todo amor pelo seu semelhante e todo entusiasmo 
pela paisagem em que se agita, há de receber 
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naquele dia a manifestação de todos os corações, da 
população humilde, mas cheia de gratidão, que 
labuta, numa das mais humildes cidades do interior 
amazônico. 

Quem conhece a figura extraordinária daquele 
religioso compreende que não é apenas a função 
biológica que o movimenta, que o faz agir na sua 
missão; êle é realmente tangido pela fé, 
impulsionado pelo amor, movimentado pelo desejo 
de ser útil – e sempre útil – ao seu semelhante. 

Percorre êle as barrancas do Juruá, na luta 
insana de assistir e de orientar a quantos mourejam 
dentro dos limites do modesto, mas laborioso 
Município de Carauari. 

Sua vida constitui um exemplo não só para 
aquêles que maior contáto têm com êle, mas para 
todos quantos contemplam e sabem apreciar êsse 
entusiasmo, êsse ardor, que os corações bem 
formados encerram e que serve de constante 
impulso para bem servir o próximo, para bem servir a 
humanidade. 

A população de Carauari, representada pelo 
Prefeito, o Presidente e Vice-Presidente da Câmara, 
o Pároco, e o Coadjutor, estará demonstrando, a 8 
de setembro, ao Irmão Fulgêncio, que o coração 
humano é sempre receptáculo, e sempre sensível às 
grandes almas, aos grandes impulsos, aos grandes 
gestos, e às condutas edificantes. 

Recebi, firmada pelos Srs. Raimundo Rufino 
de Oliveira, José Pinheiro Alves, Rhemithalces de 
Siqueira Cavalcanti, Padre João de Lange, e Padre 
Carlos Nieuwenhnizen, a comunicação simples, sem 
formalismo, da festa que será realizada, para dizer, a 
quantos dela tenham conhecimento, que ainda há 
corações voltados para os sofrimentos humanos. 

Irmão Fulgêncio surge, assim, no  
interior amazônico, como um exemplo de  
dedicação, de coragem e de amor. Dedi- 
 

cação aos seus semelhantes, coragem para lutar a 
luta que vem travando em favor dos necessitados e 
amor, porque permanentemente dedicado aos aflitos, 
aos enfêrmos, aos desencorajados. Assim, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, registrando o evento, 
quero através da mais alta tribuna do País, 
congratular-me com a população de Carauari, por ter 
a ventura de agasalhar em seu seio um vulto tão 
humano, ao mesmo tempo parabenizar a paróquia 
daquele Município por contar em suas hostes com a 
figura cheia de afeto dêsse religioso. E a irmão 
Fulgêncio êsse abraço de coração, para dizer-lhe 
que, como brasileiro, sobretudo como amazonense, 
eu lhe manifesto a minha gratidão por tudo e pelo 
muito que tem feito pelo povo de minha terra. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Tem 
a palavra o Sr. Senador Aarão Steinbruch. 

O SR. AARÃO STEINBRUCH (lê o seguinte 
discurso.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, dentre 
os tristes acontecimentos que ultimamente abalaram 
a Europa Central, vitimando a Tcheco-Eslováquia de 
uma invasão vergonhosa e que mereceu o repúdio 
internacional, um dos países daquela área centro-
continental que mais preocupa e centraliza a atenção 
do mundo ocidental é a Romênia, pelas suas 
declaradas divergências com a ortodoxia hoje 
vigente na União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, que teima em manter a todo custo uma 
liderança política e econômica do bloco socialista 
mundial, liderança esta em nossos dias já muito 
questionada. Quando a Tcheco-Eslováquia sofreu a 
violação do seu território livre e seus chefes foram 
pràticamente forçados a conferências em Moscou, a 
tônica noticiosa deu como fundamento dessa 
intervenção as tendências liberais do Govêrno 
tcheco contra a marcante rigidez do contrôle  
estatal da opinião pública e do pensamento popular, 
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como era então característica uniforme dos países 
signatários do Pacto de Varsóvia. 

Todavia, Sr. Presidente, eu quero crer e 
posso, sem muito susto de errar, fazer a afirmação 
de que o módulo principal de todo aquêle drama, 
independentemente da liberalização, convergiu para 
a perturbadora evidência do desenvolvimento e 
independência econômica da produção tcheco-
eslovaca, dentro do mundo socialista, mormente, 
suas relações comerciais com os países ocidentais 
de outros regimes econômicos. O fato absolutamente 
não é novidade alguma no cenário europeu, 
porquanto, diz-se à bôca pequena, não conviria à 
própria União Soviética a reunificação da Alemanha, 
mesmo que a Ocidental se tornasse comunista. Isto 
porque, hoje, a Alemanha Ocidental ocupa o terceiro 
lugar em volume de exportação mundial e a Oriental 
é a mais importante do bloco comunista, depois da 
União Soviética. E poderia a Alemanha reunificada, 
sob a égide do regime vigorante em Pankow, 
pretender a liderança mundial socialista, vez que 
Marx e Engels nasceram na Germânia. 

Se faço considerações, é porque desejo 
ilustrar bem a posição em que entendo estar neste 
instante equacionada a Romênia no bloco socialista 
europeu. 

Sr. Presidente, uma análise mais acurada 
daquelas áreas faz ressaltar que existe uma orientação 
no sentido de reservar o ritmo industrializante à União 
Soviética, enquanto as outras nações socialistas 
apenas merecem um fomento agrícola. É a velha 
história: plantem e produzam o bruto, que cabe a mim 
manufaturar, beneficiar e industrializar. Haja vista a 
questão irrespondível de que as iniciativas industriais 
permitidas aos países socialistas se dão tão-sòmente 
quando há necessidade soviética de absorção dessa 
produção. A capacidade de fabricação tcheco-eslovaca 
de locomotivas é tôda absorvida compulsoriamente 
 

pelo sistema ferroviário da URSS, a um ponto tal em 
que suas próprias necessidades não são atendidas. 

A Romênia saiu da Segunda Guerra mundial 
com o seu território tremendamente mutilado. De 
300.000 km. quadrados se viu reduzida a apenas 
237.000. Com grande parte do país horrivelmente 
devastada, sua indústria e agricultura se encontravam 
pràticamente a zero. As dívidas contraídas com os 
vencedores assumiram proporções gigantescas e, se 
tal não bastasse, ainda devastou a Romênia uma sêca 
sem precedentes de 2 anos consecutivos, que lhe 
queimou as colheitas tritícolas até o ponto dêsse país 
conhecido como um dos maiores celeiros da Europa, 
ver-se obrigado a importar trigo. 

Não obstante, o povo romeno, cuja alma é a 
terra, a ela apelou e dela passou a extrair a seiva 
que ressuscitasse êsse país amortecido por tantas 
calamidades. E o milagre, que responde pelo nome 
de soerguimento, passou a operar-se 
paulatinamente, desde então, situando a Romênia 
hoje em dia entre os países mais adiantados do 
Globo. Em curto lapso de sua história, são 
conquistas de seu povo: a queda da monarquia e a 
proclamação da república em dezembro de 1947, a 
nacionalização de tôdas as riquezas e produções 
naturais em 1948, a mecanização da agricultura e a 
industrialização sublinhando esta palavra, 
industrialização de todo o País, tudo isso, aliado ao 
laborioso concurso do povo romeno, que permitiu o 
desenvolvimento planificado da economia nacional. 
Sua posição no bloco socialista europeu atual, é, sem 
favor, de destaque privilegiado. Dizem disso seus 
abundantíssimos recursos naturais, como o petróleo, 
cereais, minérios, madeiras, gado, viticultura, 
fruticultura e tantos mais, além de dotada de poderosa 
máquina industrial. A Romênia venceu plenamente 
todos os obstáculos que se lhe opuseram durante a 
provação nacional e atingiu os cumes do progresso. 
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Ocupa o segundo lugar europeu como produtor de 
petróleo, e o 4º no mundo no que concerne aos 
gases naturais; dispõe de 6.700 mil hectares 
fertilíssimos, produzindo trigo, principalmente trigo, 
mas outros cereais indispensáveis à dieta humana; 
dispõe de cêrca de 270 estações de máquinas 
agrícolas, 90.000 tratores, 60.000 semeadeiras 
mecânicas, além de dezenas de milhares de várias 
outras máquinas que completam a mecanização de 
sua lavoura. Mas, Sr. Presidente, o fato mais 
admirável dêsse heróicò povo, que vem como que 
coroar tudo isto que estamos dizendo, é poder 
concluir-se, em afirmando que tôdas estas máquinas 
são de fabricação exclusivamente romena. O 
paralelo com Tcheco-Eslováquia está plenamente 
delineado. Na indústria pesada suas conquistas não 
são menos admiráveis. Fabrica locomotivas, navios e 
complexos para fábricas, usinas e exploração de 
petróleo. Dentro do plano de industrialização do país 
foram construídas, em inúmeras regiões, inúmeras 
barragens e hidrelétricas de grandiosas proporções, 
às quais se deve a eletrificação de todo o país e o 
surgimento de uma consolidação definitiva após a 
implantação de um parque industrial completamente 
autônomo e independente do subsídio de outras 
nações. 

Sr. Presidente, por tudo isto e mercê sua 
posição geográfica estratégica, servindo como um 
dos elos do cinturão limítrofe do mundo ocidental é 
que a Romênia, de tempos para cá, vem mais e mais 
tentando se libertar da dependência econômica de 
uma União Soviética que lhe procura impor preços, 
taxas, conversões em exportação, moeda 
padronizada para operações cambiais internacionais 
e tantos outros itens com que se procura, na finança 
e na economia moderna, manter adstrito a um 
perímetro predeterminado o desenvolvimento 
econômico dos povos. 

Já antes, mas principalmente durante  
os graves acontecimentos da Tcheco-Es- 
 

lováquia, a voz do povo romeno fêz-se ouvir no 
cenário internacional através da palavra de seu 
Chefe de Estado, o Presidente Nicalae Ceausesco, 
manifestando sua crescente preocupação quanto à 
concentração desmedida e injustificada de tropas 
soviéticas junto à sua fronteira com a URSS. Nessas 
oportunidades, êste estadista chegou mesmo a 
solicitar garantias contra uma possível repetição, em 
território romeno, dos capítulos desastrados que 
ocorreram na terra tcheco-eslovaca, quando uma 
autêntica e indisfarçável invasão militar de conquista 
se processou vinda do extremo norte. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – 
Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Com todo o 
prazer. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – Pena 
que o brilhante discurso que V. Ex.ª está 
pronunciando não esteja sendo ouvido por todo o 
Senado, na integralidade de seus componentes, para 
que V. Ex.ª pudesse sentir que esta Casa, em pêlo, 
estaria solidária com as palavras que V. Ex.ª 
pronuncia. Na verdade, o fato recentemente ocorrido 
na Tcheco-Eslováquia abalou a sensibilidade 
politico-democrática, de todo o mundo Ocidental. 
Todos sentimos que, ali, se verificou uma 
intervenção da fôrça bruta contra um povo que outra 
coisa não queria senão libertar-se, dentro da sua 
própria determinação. Agora, está a Romênia – uma 
das Nações mais civilizadas do mundo, de uma 
história das mais belas de todos os povos – aflita, 
esperando o mesmo desfecho de ação material dos 
russos, para esmagá-la, para oprimi-la, para dominá-
la. V. Ex.ª faz muito bem em lançar o seu protesto, 
defendendo a Romênia, como a voz do Brasil, 
exprimindo o pensamento da Nação inteira contra a 
brutalidade da fôrça que esmaga o poder do  
espírito e a autodeterminação dos povos. V. Ex.ª 
sabe que a não-intervenção e a autodeterminação 
dos povos são dois princípios que calaram tão 
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bem no espírito da população do Ocidente que, hoje, 
se constituem em verdadeiro dogma. Tôda a vez que 
uma nação poderosa intervém pela fôrça bruta, pela 
fôrça material, na vida de outros povos, nós nos 
sentimos constrangidos, e recebemos essa atitude 
como se fôra um golpe em nossa própria Nação. V. 
Ex.ª tem a nossa solidariedade. As nações que 
oprimem nações livres ou que se querem libertar, 
dirigirem-se por si, nunca poderão ter a solidariedade 
dos brasileiros, tal o conceito que fazemos de 
liberdade e de democracia. A Rússia, nação, hoje, 
com autoridade perante o mundo, reclama contra a 
intervenção de qualquer país na vida dos outros, 
quando ela própria dá exemplo deplorável de 
grosseria, de estupidez, praticando uma política de 
conquista e de intervenção indébita do poder 
material sôbre o poder do espírito. Não poucas vêzes 
me tenho pronunciado neste sentido, declarando-me 
diametralmente contrário ao sistema social da 
Rússia. A não ser lá, onde várias gerações foram 
educadas dentro dêsses princípios, não se pode 
compreender se admita, como intervenção social e 
política de um povo, um regime que transforma o 
homem em máquina do Estado, suprimindo-lhe todo 
o direito à liberdade, que é um sentimento natural do 
ser humano. Um regime onde o homem não tem 
liberdade é um regime antinatural, regime que 
precisa ser repudiado por tôdas as consciências 
livres do mundo. Assim, solidarizo-me com V. Ex.ª na 
defesa da Romênia, esperando que mundo inteiro 
reaja contra essa brutalidade da fôrça, esmagando a 
auto-determinação, intervindo na política interna dos 
Estados e impedindo-lhes, conseqüentemente, uma 
vida autônoma. V. Ex.ª tem tôda a razão. Receba 
minha solidariedade. 

O. SR. AARÃO STEINBRUCH: – Do aparte, com 
que me honra V. Ex.ª, destaco que a invasão da Tcheco-
Eslováquia por cinco países do leste europeu sensi- 
 

bilizou não só a opinião pública ocidental, mas a 
opinião de todo o mundo. Tanto assim, que surgiram 
protestos, contra essa agressão, dos maiores 
partidos comunistas da Europa, da França, da Itália, 
da própria China, da Albânia, da Iugoslávia, em 
suma, de todos os países onde existe um partido 
comunista consciente. 

A União Soviética e os países que invadiram a 
Tcheco-Eslováquia, dias antes, recebiam delegações 
daquele país, com demonstração de júbilo, 
declarando-se decididos a reconhecer a 
autodeterminação daquele povo. A própria Tcheco-
Eslováquia manifestava-se no sentido de não se 
afastar dos cânones socialistas, sendo a, única coisa 
que queria, a liberdade do povo, liberdade de 
imprensa, liberdade de ir e de vir e de falar. 

Analisando o problema, introduzimos um outro 
fator: independentemente de liberdade, querem-se 
libertar econômicamente da União Soviética e 
produzir só aquilo que podem absorver e impor o 
preço aos produtos que são lá fabricados. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO: – V. 
Ex.ª tem tôda a razão, foi na verdade generalizada a 
opinião em quase todo o mundo. Talvez haja, nos 
países que protestaram, uma diferença ideológica 
em relação ao sistema comunista, ao sistema russo, 
porque na Rússia a liberdade ideológica não existe e 
a crise foi realmente a de se permitir que os países 
dentro da área de domínio de Moscou, tivessem 
liberdade de se organizar de forma; diferente, dentro 
de um sistema socialista avançado, é verdade, mas 
ainda com alguma coisa de franquia e liberdade aos 
sêres humanos. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador.) Nobre 
Senador, estou de pleno acôrdo com as afirmativas 
de V. Ex.ª a propósito da vida social e econômica da 
Romênia. 
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Ratifico os conceitos que V. Ex.ª emitiu, porque a 

Romênia é um dos países mais desenvolvidos do 
Globo. Lá estive em busca de tratamento no Instituto 
de Neurocirurgia sob a direção da Dra. Ana Slown. Se 
não deu o resultado desejado pelo menos satisfez em 
parte. Estou, pois, de acôrdo com V. Ex.ª por 
observação própria, em tôrno daquele grande país. 

O SR. AARÃO STEINBRUCH: – É mais um 
testemunho, Sr. Presidente, que se junta aos de 
outros Srs. Senadores ao discurso que estamos 
fazendo, nesta hora, no Plenário desta Casa. 

(Lendo.) 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso que a 

opinião pública mundial tome posição firme e 
intransigente ao lado do princípio sagrado da 
autodeterminação dos povos, neste caso personificada 
pela gente romena na pessoa de Nicolae Ceausesco. 
Nesse sentido, solicitaria fôsse inserido nos Anais 
desta Casa o documento que ora estou encaminhando 
à Mesa, qual seja a Declaração da Grande Assembléia 
Nacional da República Socialista da Romênia, atinente 
aos princípios de base da política externa da Romênia. 
(Muito bem! Palmas.) 

 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 

AARÃO STEINBRUCH EM SEU DISCURSO 
 
"DECLARAÇÃO 
 
da Grande Assembléia Nacional da República 

Socialista da. Romênia, atinente aos princípios de 
base da política externa da Romênia. 

 
A Grande Assembléia Nacional, reunida em 

Sessão Extraordinária, no dia 22 de agôsto de 1968, 
julga necessário, como conseqüência da situação 
criada pela penetração das fôrças armadas de  
cinco países socialistas no território da República 
 

Socialista da Tcheco-Eslováquia expor, com tôda a 
clareza, ao nosso povo, à opinião pública 
internacional, a posição principal da Romênia em 
ligação com as relações entre os países 
socialistas, entre todos os Estados do globo, sem 
diferença da ordem social. 

A integral política externa do partido e do 
estado romeno é repassada de zêlo e preocupação 
cheia de responsabilidade pela causa da amizade 
e colaboração entre os Estados socialistas, da  
unidade do sistema socialista mundial, pelo 
descobrimento de caminhos capazes de superarem 
as dificuldades e malentendidos criados entre  
alguns países socialistas, pelo fortalecimento da 
coesão do movimento comunista e trabalhista 
internacionais. A atividade desenvolvida por nosso 
País no plano exterior demonstra plenamente  
que o Partido Comunista Romeno e o Govêrno da 
República Socialista da Romênia são animados por 
um profundo espírito internacionalista, que lhes  
são caras as relações de amizade fraterna com 
todos os países socialistas, com todos os  
partidos comunistas e trabalhistas, com tôdas as 
fôrças que lutam contra o imperialismo,  
pela democracia e pelo progresso social, pela 
liberdade e independência nacionais, pela paz no 
mundo. 

A Grande Assembléia Nacional, como  
todo o povo romeno, dá uma importância tôda 
especial ao desenvolvimento da colaboração 
amistosa com todos os países do sistema 
socialista. A cooperação multilateral econômica, 
política, científica e cultural entre os países do 
CAER (Conselho de Ajuda Econômica Recíproca) 
– do qual a Romênia participa ativamente – entre  
todos os Estados socialistas, permite a ace- 
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leração do progresso de cada país em parte, o 
fortalecimento da fôrça e do prestígio do sistema 
socialista no mundo inteiro. 

A condição fundamental do desenvolvimento 
com sucesso dessa colaboração, do fortalecimento 
de suas alianças militares e políticas, da 
consolidação da unidade e coesão entre êles, da 
liquidação das divergências existentes – condições 
que têm sido motivo de pronunciamentos constantes 
do nosso partido e do Estado – é o assentamento 
das relações na base dos princípios marxista-
leninistas, do internacionalismo proletário, na base 
do respeito da independência e da soberania de 
cada Estado, da igualdade de direitos e não 
imiscuição nos negócios internos, da vantagem 
recíproca e da ajuda amistosa entre os Estados. Isto 
representa a chave do cume da unidade dos países 
socialistas, e exigência mais imperiosa do 
fortalecimento do sistema socialista mundial, um dos 
fatôres fundamentais do qual depende o avanço para 
a frente da ordem socialista e comunista, a 
realização dos ideais dos povos que tomaram o 
destino em suas próprias mãos, dos ideais de justiça 
social e nacional de todos os povos. É sabido que a 
maior aspiração dos povos na época contemporânea, 
aspiração que se firma com fôrça irresistível na arena 
mundial, é a conquista do direito de cada qual  
decidir seu próprio destino, conforme o desejo e os 
seus interêsses, sem interferência de fora, conquista e 
defesa da liberdade e independência nacionais, a 
consolidação da soberania de cada nação.  
Esse ideal caracteriza a luta de tôdas as fôrças 
revolucionárias das massas populares de tôda  
parte, sendo um desiderato que atrai cada vez  
mais maior número de aderentes em todos os 
 

continentes, mobilizando e animando os círculos 
mais largos da opinião pública mundial. 

Em tais condições, o supremo dever dos 
países socialistas consiste em oferecer um modêlo 
convincente, vivo, da realização em vida dêsses 
ideais, da materialização em prática das aspirações 
dos povos ávidos de viverem em paz e amizade, 
estima e respeito recíprocos. Consideramos que a 
missão dos países socialistas, dos partidos 
comunistas e trabalhistas é a de situar-se 
permanentemente na vanguarda da luta 
revolucionária pela liberdade e independência 
nacionais, como porta-bandeira dêsses ideais 
ardentes da nossa época, mobilizar nessa luta  
todos os povos, a colossal frente antiimperialista 
mundial. 

A base objetiva para alcançar essa meta é a 
comunidade da ordem social de todos os países 
socialistas, a ideologia comum marxista-leninista, os 
interêsses e os ideais supremos comuns de todo o 
movimento comunista e trabalhista. 

A Grande Assembléia Nacional da República 
Socialista da Romênia expressa sua convicção que 
nada pode minar mais o prestígio internacional do 
socialismo, a autoridade dos estados socialistas na 
arena mundial, a influência dos ideais comunistas no 
mundo inteiro, que o pisoteio dêsses princípios nas 
relações entre os estados socialistas, o uso de 
métodos reprováveis da imiscuição nos negócios 
internos de alguns países socialistas. O emprêgo de 
semelhantes métodos, já de há muito condenados 
pelo movimento comunista e trabalhista internacional, 
já incriminados por todos os países socialistas e  
mais ainda as intervenções armadas, a ocupação 
militar do território de um Estado irmão – traz o 
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mais grave prejuízo à luta das fôrças revolucionárias 
de todos os países pelos ideais de liberdade social e 
nacional, pelo triunfo da causa de Marx, Engels e 
Lenine. 

Sòmente os órgãos eleitos do partido e do 
Estado carregam a responsabilidade dos destinos de 
uma nação socialista, podem decidir quando está e 
quando não está em perigo a causa do socialismo e 
as conquistas revolucionárias do povo, podem 
solicitar ou não ajuda política, militar ou de qualquer 
outra natureza dos demais países socialistas. 

Menosprezar êsses órgãos, acionar contra a 
sua vontade, e sem o seu conhecimento, apreciar a 
situação de um país socialista e acionar em 
conseqüência – na base de informações unilaterais 
ou tendenciosas de certos grupos ou pessoas, 
significa pisotear o princípio sacro da soberania de 
um povo socialista, dum partido comunista irmão 
dirigente, criar uma situação arbitrária extremamente 
perigosa para as relações entre países socialistas, 
para á causa da colaboração e amizade entre os 
povos. 

O fortalecimento da amizade e da colaboração 
entre os partidos e os nossos povos está 
estreitamente ligado à asseguração de informações 
mais amplas, corretas e objetivas da opinião pública 
de cada país, com vistas ao estado de coisas de 
outros partidos ou países socialistas. 

Sòmente nesta base podem os povos conhecer 
as realidades dos demais países socialistas, sòmente 
neste caminho pode-se contribuir de fato  
para o desenvolvimento da amizade e da colaboração 
entre os países socialistas, comunistas e  
trabalhistas. As realidades políticas e a  
vida demonstraram que a única modalidade 
 

racional e eficiente da solução das divergências, dos 
pontos de vistas diferentes entre os países 
socialistas, é a discussão amigável, baseada no 
respeito, na confiança recíproca entre as direções 
partidárias e estatais dos respectivos países, e 
descobrimento através de esforços pacientes, 
perseverantes, sinceros, de umas soluções 
recíprocas aceitáveis, que possam eliminar os mal-
entendidos entre os partidos e assegurar as relações 
de colaboração amigável e internacionalista entre os 
países socialistas. Pronunciamo-nos decididamente 
contra a prática de estigmas aplicada a uns partidos 
de países socialistas irmãos, na base de informações 
colhidas de fora, acima dos dirigentes de partidos e 
de Estados. Tal prática só pode envenenar as 
relações e impedir a colaboração fraternal entre os 
partidos e os países socialistas. Por isso, devemos 
acionar para eliminar totalmente e, duma vez para 
sempre, semelhantes práticas. Elas são estranhas 
aos princípios nos quais se baseiam as relações 
entre os partidos e os nossos países, estranhas ao 
espírito marxista-leninista. Admiti-las continuamente 
na vida e na atividade dos partidos significaria tolerar 
o pisoteio dos princípios marxista-leninistas. Nosso 
partido está firmemente decidido a fazer tudo a fim 
de contribuir para a coroação em vida do sistema 
socialista mundial, do movimento comunista e 
trabalhista, dos princípios do comunismo, do 
marxismo-leninismo, tal como foram concebidos por 
Marx e Lenine, da nossa ideologia plenamente 
vitoriosa, que assegura a perspectiva do 
florescimento multilateral de tôdas as nações. 

Ao mesmo tempo, consideramos que  
em caso algum os distintos pontos  
de vista, que podem surgir entre os 
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países socialistas, em ligação com a interpretação de 
um ou outro problema da construção do socialismo, 
do movimento socialista e da situação internacional – 
não devem ter repercussão no plano das relações 
interestatais, nem levar à pressões econômicas, 
políticas ou de qualquer outra natureza. 

A Grande Assembléia Nacional da República 
Socialista da Romênia, o partido e o govêrno, todo o 
povo romeno, declaram que estão firmemente 
decididos a acionar nas suas relações de 
colaboração e amizade com os países socialistas, 
exclusivamente na base dos princípios do 
internacionalismo socialista, militando com firmeza 
pelo respeito do direito intocável de cada povo para 
decidir sòzinho seu próprio destino, pela eleição de 
formas concretas da edificação do socialismo. É da 
competência exclusiva de cada partido comunista ou 
Estado socialista de estabelecer métodos práticos de 
construção da sociedade socialista, da política 
interna e externa do país, aplicando em modo  
criador os ensinamentos gerais do marxismo-
leninismo na situação concreta do respectivo país. 
Isto não pode nem deve ser objeto de disputa ou de 
ingerência nos negócios externos de um estado 
socialista. 

A Romênia afirma sua plena lealdade para 
com as suas alianças políticas e militares com os 
países socialistas irmãos, sua firme decisão de 
respeitá-los devidamente, vendo nisso uma garantia 
para a defesa de cada estado socialista em face de 
uma agressão imperialista, da consolidação da fôrça 
de defesa de todo o sistema socialista, da  
defesa da paz no mundo. A Grande Assembléia 
Nacional exprime o desejo do povo romeno de 
desenvolver as relações amistosas com os povos da 
 

União Soviética, com os quais somos ligados por 
velhas tradições de amizade e boa vizinhança, por 
laços de solidariedade internacionalista, de estender 
e fortalecer a aliança e a amizade duradoura com os 
demais países socialistas vizinhos, Iugoslávia, 
Bulgária, Hungria com a Tcheco-Eslováquia, Polônia, 
República Democrática Alemã – o primeiro Estado 
socialista dos trabalhadores e camponeses da 
Alemanha com Albânia, com os Estados socialistas 
da Ásia, República Popular Chinesa, República 
Democrática do Vietname, República Democrática 
da Coréia, Mongólia, com o primeiro Estado 
socialista do continente americano, Cuba. A Grande 
Assembléia Nacional da República Socialista da 
Romênia dirige ao Supremo Soviet da URSS, aos 
parlamentos dos demais países irmãos, aos 
governos e partidos comunistas de todos os países 
socialistas irmãos, um apêlo solene no sentido de 
fazer tudo pela firme promoção dos princípios 
internacionalistas nas relações no seio do sistema 
socialista, de não permitir de forma alguma o 
desrespeito dêsses princípios, atingir a liberdade, a 
independência e a soberania nacional de qualquer 
povo. Com isso nos colocamos na altura da 
confiança dos povos, na altura da confiança e 
anseios de tôda humanidade. 

O desenvolvimento da vida internacional põe 
em evidência o perigo que vem representando para as 
conquistas revolucionárias e progressistas dos povos 
a atividade do imperialismo contemporâneo, que leva 
a cabo uma política agressiva, de tensão, intensifica 
complôs e golpes de Estado, provoca contra a 
independência dos povos, encoraja fôrças militaristas, 
cria e mantém focos de guerra pelo mundo. Em 
semelhantes condições, a asseguração da capaci- 
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dada de defesa dos países socialistas e sua luta 
unida constituem um sagrado dever para os partidos 
comunistas e trabalhistas dêsses países, dos 
governos e órgãos supremos do estado, um dever de 
suprema responsabilidade perante a classe operária 
e as fôrças da paz no mundo inteiro. 

Conforme a essas finalidades e em 
conseqüência da criação do bloco agressivo NATO, 
foi criada a Organização do Tratado de Varsóvia, da 
qual a Romênia faz parte desde a sua fundação. 
Como membro do Tratado, a Romênia vem 
cumprindo firmemente o seu dever, tratando do 
fortalecimento de sua capacidade de defesa, de suas 
fôrças armadas, que velam pela tranqüilidade e 
segurança da pátria, desenvolvendo a colaboração, 
militar com as fôrças armadas dos demais países 
socialistas participantes do Tratado. Julgamos que 
enquanto existir o bloco da NATO, é necessária a 
manutenção da Organização de Varsóvia. 

Ao mesmo tempo, a Romênia sublinha com 
tôda a firmeza que o Tratado de Varsóvia foi criado 
exclusivamente como instrumento de defesa dos 
países socialistas contra uma agressão de fora, 
contra um ataque imperialista. Esta foi, é e  
será a única razão da sua existência. Por nenhum 
motivo, em caso algum, e sob nenhuma forma a 
organização do Tratado de Varsóvia pode ser 
convocada para ações militares contra qualquer país 
socialista. 

O Tratado de Varsóvia pode ser concebido 
sòmente como uma organização de uns Estados 
socialistas iguais em direitos. Por isso, qualquer ato 
levado a efeito em nome do Tratado, qualquer ação 
militar cometida sob a sua égide deve ser o  
resultado de consultas e decisões comuns, unâni- 
 

mes, de todos os Estados membros do Tratado, tal 
como foi previsto pelo mesmo. Medidas contrárias a 
essas normas não podem aliciar de modo algum o 
Tratado de Varsóvia como organização, todos os 
Estados-membros do mesmo. 

No espírito do Tratado de Varsóvia, os países 
participantes têm por dever se auxiliarem 
reciprocamente no caso de uma agressão 
imperialista, de conformidade com os princípios 
democráticos das normas constitucionais e com as 
próprias estipulações do Tratado; a solicitação da 
ajuda militar ou a decisão de participar duma ação 
militar comum pertencem à competência exclusiva 
dos órgãos legais do respectivo estado. Estes, e só 
êles, estão em condições de decidirem nos assuntos 
de tamanha importância. 

Na vida dos povos e países socialistas, tem 
grande importância a realização dos princípios da 
diplomacia preconizada por Lenine, como uma 
diplomacia aberta, profundamente democrática e 
popular, emanação da vontade e dos interêsses de 
tôda a nação. Um povo livre e dono do seu destino 
tem o direito de ser informado, de conhecer tôda a 
atividade internacional do estado, tôdas as 
obrigações derivadas dos tratados e pactos políticos 
e militares em que se acha como participante o 
respectivo país. 

A Grande Assembléia Nacional considera que os 
tratados que ligam a Romênia aos demais países, 
devem ser aprovados de modo obrigatório pelo 
Supremo Forum de Estado, para que tôdas as 
obrigações do nosso povo, no que concerne à 
colaboração e cooperação militar com os demais 
países, qualquer cláusula atinente ao estacionamento 
de tropas aliadas no seu território, seja o resultado ex- 
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clusivo da decisão expressa pelo parlamento, órgão 
supremo do poder de estado da nossa nação 
socialista. Isto é absolutamente necessário para 
garantir que todos os compromissos do país sejam 
emanados da vontade soberana do povo, de tôda a 
nação, para que o povo possa acionar como um só, 
unido na realização de tais compromissos. 

A Grande Assembléia Nacional reafirma a 
conhecida posição da Romênia no sentido de 
desenvolver relações com todos os países, 
indiferente de sua ordem social, na base dos 
princípios de independência, soberania, igualdade, 
não ingerência nos negócios internos, vantagem 
recíproca. Sòmente o respeito dêstes princípios, que 
constituem normas fundamentais do Direito 
Internacional, podem garantir a firmeza do espírito de 
legalidade e justiça nas relações entre os Estados, 
pode assegurar o direito intocável de cada povo, 
para decidir sôzinho seu próprio destino. A promoção 
conseqüente dêstes princípios, seu arraigamento na 
vida internacional é uma exigência de importância 
decisiva para o desenvolvimento das relações, de 
confiança entre os Estados, para a aproximação 
entre os povos e fortalecimento da amizade entre 
êles, pelo desenvolvimento da colaboração e para a 
consolidação da paz no mundo. 

A Grande Assembléia Nacional aprecia 
altamente a atividade levada a efeito pelo govêrno 
romeno para o desenvolvimento das relações em todos 
os planos com os estados do nosso continente,  
pela realização da segurança européia, e considera 
que devem ser intensificados os esforços no  
sentido de assentar as relações entre tôdas as nações 
da Europa em novas bases, para uma proveitosa 
 

colaboração em todos os setores, entre todos os 
povos do continente, conforme aos interêsses da paz 
no mundo inteiro. 

Neste ensejo, dirigimos a todos os 
parlamentos, aos órgãos supremos de direção, aos 
governos de todos os países, grandes ou pequenos, 
que se encarregam da responsabilidade dos destinos 
das suas nações e da paz, o apêlo no sentido de 
desenvolverem a cooperação internacional, de 
acionarem incansàvelmente pela diminuição da 
tensão, eliminação das fontes de suspeição nas 
relações entre os Estados, pela afirmação do espírito 
de colaboração e respeito recíproco na vida 
internacional, pela consolidação dum clima 
duradouro de paz no mundo inteiro. 

Acionando nesse espírito, cumprimos uma das 
obrigações primordiais perante os nossos povos, 
perante o futuro do mundo inteiro. 

A Romênia considera que é preciso agir com 
decisão para se chegar ao desarmamento geral e, 
em primeiro lugar, para se realizar no menor prazo 
possível, a eliminação das armas atômicas, as quais 
constituem um perigo para a própria existência da 
humanidade. Essas armas devem ser tiradas e 
consideradas fora da lei, para que os povos possam 
viver sem o espectro do perigo duma guerra termo-
nuclear. Devemos fazer tudo pela realização dêste 
desiderato da humanidade. 

A Romênia participa ativamente da inteira 
atividade da Organização das Nações Unidas, 
orientada na diminuição da tensão, para garantir a 
paz e a seguridade no mundo, militando com 
extraordinária atenção pela realização dos princípios 
inscritos na Carta dessa organização. 
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A Grande Assembléia Nacional julga que deve ser 
realizada a universalidade da Organização das 
Nações Unidas, para que todos os Estados do 
mundo possam levar a sua contribuição ativa no 
quadro dessa organização, melhorando a vida 
internacional,conforme os princípios da Carta ONU e 
suas finalidades. Esta organização tem por dever 
tomar tôdas as medidas necessárias quando a 
independência e a soberania de um estado membro 
da organização são pisoteadas, quando o país torna-
se objeto duma invasão armada estrangeira. O 
respeito à soberania e à independência de tôdas as 
nações do mundo é um dever internacional 
primordial. 

A Grande Assembléia Nacional exprime sua 
plena aprovação à política externa internacionalista 
desenvolvida pelo partido comunista romeno e pelo 
nosso govêrno, ao seus grandes esforços pela- 
liquidação da tensão entre os países socialistas, 
entre os partidos comunistas e trabalhistas, ao 
fortalecimento da unidade entre os países socialistas 
e partidos comunistas irmãos. 

A Grande Assembléia Nacional aprova 
integralmente as conclusões da sessão comum do 
Comitê Central do Partido Comunista Romeno, do 
Conselho de Estado e do Conselho dos Ministros, 
realizada aos 21 de agôsto dêste ano, como também 
as medidas adotadas nessa ocasião para superar o 
grave momento pelo qual passam as relações entre 
os países socialistas. A Grande Assembléia  
Nacional exprime sua desaprovação em face da 
imiscuição nos negócios internos do povo tcheco-
eslovaco, em face da intervenção militar dos cinco 
países na Tcheco-Eslováquia. Ela manifesta sua 
convicção de que se tornam necessários novos e 
perseverantes esforços para a solução da crise sur- 
 

gida em conseqüência dessa intervenção militar 
contra o povo tcheco-eslovaco. Os interêsses 
supremos do socialismo e da paz requerem um 
apêlo à razão, à compreensão, ao espírito amistoso. 
Ainda não é tarde para se fazer triunfar os princípios 
da colaboração , internacionalista, para que sejam 
empreendidas medidas capazes de criarem 
premissas para uma solução justa da crise resultante 
da intervenção na Tcheco-Eslováquia e pelo 
melhoramento das relações entre os países 
socialistas. 

O único caminho para extinguir o conflito 
criado é a retirada imediata de tôdas as fôrças 
estrangeiras do território da Tcheco-Eslováquia, 
criação de condições dignas para o povo tcheco-
eslovaco, para que o partido e o govêrno legais 
possam resolver seus problemas internos sem 
ingerência de fora. É de importância vital que os 
órgãos do partido e do estado constitucionais da 
Tcheco-Eslováquia possam desenvolver calmamente 
sua atividade de condução de vida econômica, 
política e social, e que só com êsses órgãos seja 
lícito discutir sôbre a modalidade da solução da crise 
atual da Tcheco-Eslováquia. A Grande Assembléia 
Nacional exprime sua plena confiança na capacidade 
do povo irmão tcheco-eslovaco, do seu partido 
comunista e do govêrno, dos órgãos eleitos legal e 
constitucionalmente, a fim de resolverem com 
sucesso os problemas internos do desenvolvimento 
de socialismo na Tcheco-Eslováquia, de vencerem 
as dificuldades criadas, de assegurarem o progresso 
da pátria no caminho do socialismo e do comunismo. 

A Grande Assembléia Nacional convoca 
nestes dias todos os homens do trabalho, a  
classe operária, os camponeses, a intelectualidade, 
o povo inteiro, para que multipliquem seus 
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esforços no sentido de coroar com êxito a realização 
do programa do desenvolvimento multilateral do 
país, elaborado pelo partido e pelo govêrno, com o 
afã de cumprir as grandiosas tarefas da construção 
do socialismo, pelo desenvolvimento da economia, 
da ciência, da cultura, da arte, pela realização da 
política do partido e elevação do nível de vida das 
massas, do florescimento da nossa nação socialista. 

A Grande Assembléia Nacional reafirma a 
férrea vontade do partido e do govêrno, do Supremo 
Forum do País, de fazer tudo para elevar a um grau 
superior a obra da edificação do socialismo, pondo 
como base de nossa inteira vida social os princípios 
da democracia socialista, que asseguram a 
participação ativa de todos os cidadãos na 
elaboração e realização da política interna e externa 
do país, da solução dos problemas de estado, da 
ampliação multilateral da personalidade de cada qual 
correspondente ao humanismo socialista, da 
valorização da energia, do talento e da capacidade 
de cada qual a serviço da sociedade e da pátria 
socialista. Exprimimos a nossa convicção de que 
nosso povo não poupará esforços pela realização 
dessas tarefas, unindo-se com maior fôrça em tôrno 
dos dirigentes do partido e do estado, formando um 
muro de defesa das nossas conquistas 
revolucionárias, da independência e soberania da 
pátria. A soberania e a independência nacionais são 
bens inestimáveis, que o povo romeno, encabeçado 
pelo partido comunista, conquistou numa luta plena 
de tremendos sacrifícios no final duma jornada 
histórica atormentada. Elas são conquistas 
fundamentais da ordem socialista, que os homens do 
trabalho e o povo inteiro prezam como sua própria 
vida, pois delas depende sua própria vida e seu 
próprio futuro. 

Por isso mesmo, a política promovida pelo partido e 
pelo govêrno é abraçada com confiança e afeição 
ilimitadas por todos os homens do trabalho, 
independente da sua nacionalidade, por tôda nossa 
nação socialista, sendo considerada pelo povo 
romeno como expressão fiel dos anseios e das 
aspirações fundamentais, dos supremos interêsses, 
tanto das gerações de hoje como de amanhã da 
nossa pátria. Realizando destemidamente essa 
política, o povo romeno cumpre seu sagrado dever 
para com a nossa pátria socialista, como também 
suas obrigações internacionalistas de agrupamento 
ativo da frente revolucionária antiimperialista 
mundial, obrigações perante a causa da unidade dos 
países socialistas, da colaboração e amizade entre 
todos os povos, da paz e segurança no mundo 
inteiro." 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Milton Trindade – Lobão da Silveira – Clodomir 

Millet – Petrônio Portela – Sigefredo Pacheco – 
Duarte Filho – Dinarte Mariz – Pessoa de Queiroz – 
Arnaldo Paiva – Josaphat Marinho – Carlos 
Lindenberg – Paulo Torres – Vasconcelos Tôrres – 
Aurélio Vianna – Gilberto Marinho – Lino de Mattos – 
Adolpho Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Não 
há mais oradores inscritos (Pausa.) 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Item l 
 
Discussão, em turno único, da redação  

final (oferecida pela Comissão de Redação em seu 
Parecer nº 714, de 1968) das emendas do Senado ao 
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Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 1968 (número 
1.394-A/68, na Casa de origem), que modifica 
dispositivos da Lei nº 4.908, de 17 de dezembro  
de 1965, e transfere ações da União para a 
Eletrobrás. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Não tendo havido emendas, nem 

requerimentos, no sentido de que a redação final 
seja submetida a votos, é ela dada como 
definitivamente aprovada, independente de votação, 
nos têrmos do Art. 316-A, do Regimento Interno. 

A matéria volta à Câmara dos Deputados. 
Para acompanhar o estudo das emendas do 

Senado naquela outra Casa do Congresso Nacional 
designo o nobre Sr. Senador Carlos Lindenberg, 
relator da matéria na Comissão de Projetos do 
Executivo. 

É a seguinte a redação final aprovada: 
 

PARECER 
Nº 714, DE 1968 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final das emendas do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 109, de 1968 (nº 1.394-A, de 1968, 
na Casa de origem). 

 
Relator: Sr. Clodomir Millet 
A Comissão apresenta a redação final das 

emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
109, de 1968 (número 1.394-A/68, na Casa de 
origem), que modifica dispositivos da Lei nº 4.908, de 
17 de dezembro de 1965, e transfere ações da União 
para a ELETROBRÁS. 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1968. 
– Antônio Carlos, Presidente – Clodomir Millet, 
Relator – Edmundo Levi. 

ANEXO AO PARECER 
Nº 714 DE 1968 

 
Redação final das emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 1968 (nº 1.394-
A/68, na Casa de origem). 

 
EMENDA Nº 1 

 
(Corresponde às Emendas nos 1-CPE e 1-CPF) 

 
Ao art. 2º 
Acrescente-se ao caput do art. 2°, In fine: 
"..., mantido por esta, em qualquer hipótese, o 

domínio de 51% (cinqüenta e um por cento), no 
mínimo, do total das ações com direito a voto." 
 

EMENDA Nº 2 
 

(Corresponde à Emenda nº 2, de Plenário) 
 
Acrescente-se, onde couber: 
"Art. – Vinte por cento de seus dividendos, 

atribuídos à União através da ELETROBRÁS, serão 
creditados pela SOTELCA, por ocasião da distribuição 
de seus resultados financeiros, em conta especial 
para constituição de um fundo destinado à criação e 
manutenção do Instituto Tecnológico do Carvão, que 
objetivará o preparo e o aperfeiçoamento técnico de 
pessoal especializado e a realização de pesquisas no 
setor carboquímico, com vistas ao integral 
aproveitamento da riqueza carbonífera e ao 
desenvolvimento sócio-econômico da região. 

Parágrafo único – Enquanto não estiver 
instalado e em funcionamento o Instituto Tecnológico 
do Carvão, a SOTELCA poderá utilizar os  
recursos a que se refere êste artigo, exclusivamente 
para as finalidades néle previstas, em  
convênio com a Fundação Educacional do Sul de 
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Santa Catarina (FESSC) e com outras entidades 
educacionais e técnicas de idoneidade." 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): 
 
Item 2 
 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 

do Senado nº 76, de 1967, de autoria do Sr. Senador 
Nogueira da Gama, que altera a redação do art. 473 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 659 e 660, de 1968, das 

Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e juridicidade; e 
– de Legislação Social, favorável, após 

audiência do Ministério do Trabalho. 
Em discussão o projeto, em segundo turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-

lo, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Não havendo emendas, nem requerimentos, 

para que a matéria seja submetida a votos, vou dar 
como definitivamente aprovada, na forma do 
Regimento. 

O Projeto vai à Comissão de Redação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 76, DE 1967 
 
Altera a redação do art. 473 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
número 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O artigo 473 da Consolidação  

das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 473 – O empregado poderá deixar de 
comparecer ao serviço sem prejuízo do salário e 
demais vantagens legais: 

I – até 5 (cinco) dias consecutivos, em caso de 
doença grave, devidamente comprovada, de 
dependentes declarados em sua carteira profissional; 

II – até 3 (três) dias consecutivos, em virtude 
de casamento; 

III – até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de 
falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, 
irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira 
profissional, viva sob sua dependência econômica; 

IV – até 2 (dois) dias consecutivos ou não, 
para o fim de se alistar eleitor, nos têrmos da lei 
respectiva; 

V – por 1 (um) dia, em caso de nascimento de 
filho, no decorrer da primeira semana; 

VI – por 1 (um) dia, em cada doze meses de 
trabalho, em caso de doação voluntária de sangue, 
devidamente comprovada." 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – 
Esgotada a matéria da Ordem do Dia. Se nenhum 
dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, 
vou encerrar a Sessão, designando para a Ordinária 
de segunda-feira a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 

 
Discussão, em turno único  

(com apreciação preliminar da  
constitucionalidade, de acôrdo com o art. 265 
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do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara 
nº 135, de 1958 (nº 2.747-B, de 1957, na Casa de 
origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores – Serviço 
de Assistência a Menores – o crédito especial de Cr$ 
2.000.000,00, destinado à conclusão das obras do 
Patronato Agrícola e Industrial (PAI), na Cidade de 
Araguari, Estado de Minas Gerais, tendo: 

 
PARECER, sob nº 701, de 1968, da 

Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela 

inconstitucionalidade. 
 

2 
 
Discussão, em turno único, do Requerimento 

nº 1.010, de 1968, de autoria do Sr. Senador 
Josaphat Marinho, solicitando informações ao 
Ministério da Fazenda sôbre a contratação, pelo 
Banco do Brasil, dos dois empréstimos com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor 
total de US$ 25.000.000, sob a garantia, mediante 
 

fiança, do Tesouro Nacional, de acôrdo com a 
decisão daquele estabelecimento nacional, em 
reunião de sua Diretoria, de 22 de maio de 1968 
(Diário Oficial, de 30 de maio de 1968). 

 
3 

 
Discussão, em primeiro turno (com apreciação 

preliminar da constitucionalidade, de acôrdo com o 
art. 265 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado nº 79, de 1968, de autoria do Sr. Senador 
Bezerra Neto, que dispõe sôbre enquadramento de 
servidores burocráticos lotados nas Alfândegas e 
Mesas de Rendas Alfandegadas no Grupo 
Ocupacional AF-300 – Fisco, e dá outras 
providências, tendo: 

 
PARECER, sob nº 668, de 1968, da Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela rejeição, por 

inconstitucionalidade. 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 20 

minutos.) 
 



179ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 9 DE SETEMBRO DE 1968 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. AARÃO STEINBRUCH E GUIDO MONDIN 
 

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

Edmundo Levi – Cattete Pinheiro – Lobão da 
Silveira – Sigefredo Pacheco – Menezes Pimentel – 
Aloysio de Carvalho – Josaphat Marinho – Carlos 
Lindenberg – Eurico Rezende – Paulo Torres – 
Aarão Steinbruch – Vasconcelos Tôrres – Milton 
Campos – Fernando Corrêa – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): –  
A lista de presença acusa o comparecimento  
de 15 Srs. Senadores. Havendo número  
regimental; declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que é, sem debate, aprovada. 

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

MENSAGEM 
 
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA, NOS 

SEGUINTES TÊRMOS: 
 

MENSAGEM 
Nº 287, DE 1968 

 
(Nº 561/68, na origem) 

 
Excelentíssimos Senhores Membros do 

Senado Federal: 
De acôrdo com o preceito constitucional, tenho 

a honra de submeter à aprovação de Vossas 
Excelências a designação que desejo fazer do 
Embaixador Arnaldo Vasconcellos, ocupante do 
cargo de Ministro de. Primeira Classe, da carreira 
 

de Diplomata, do Quadro de Pessoal, Parte 
Permanente, do Serviço Exterior Brasileiro, do 
Ministério das Relações Exteriores, para exercer a 
função de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno  
da República Árabe Unida, nos têrmos dos  
artigos 22 e 23 da Lei nº 3.917, de 14 de julho de 
1961. 

2. Os méritos do Embaixador Arnaldo 
Vasconcellos, que me induziram a escolhê-lo para o 
desempenho dessa elevada função, constam da 
anexa informação do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Brasília, em 5 de setembro de 1968. – A. 
Costa e Silva. 

 
"CURRICULUM VITAE" 

 
DO EMBAIXADOR ARNALDO VASCONCELLOS 

 
1. Nasceu no Rio de Janeiro, em 27 de junho 

de 1912. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela Faculdade de Direito da Universidade do Rio de 
Janeiro em 1933. 

2. Ingressou na carreira de Diplomata em 
1938, por concurso, como Cônsul de Terceira 
Classe; Cônsul de Segunda Classe, por antigüidade, 
em 1943; Cônsul de Primeira Classe, por 
merecimento, em 1949; Conselheiro, em 1954; 
Ministro de Segunda Classe, por merecimento, em 
1956; Ministro de Primeira Classe, por merecimento, 
em 1962. 

3. O Embaixador Arnaldo Vasconcellos serviu 
como Cônsul em Nova Orleans, Filadélfia e Montreal; 
Cônsul-Adjunto em Nova Iorque; Primeiro-Secretário no 
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México, Washington e Caracas; Ministro-Conselheiro 
em Bonn e Washington; Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário, em comissão junto ao Govêrno da 
República da Bolívia, de 2 de abril de 1962 a 11 de 
agôsto de 1964. 
4. Além dessas, o Embaixador Arnaldo Vasconcellos 
exerceu ainda as seguintes funções: Encarregado do 
Consulado, em Nova Orleans, de 1º de outubro de 
1941 a 19 de dezembro de 1941. Encarregado do 
Consulado-Geral, em Montreal, de 4 de fevereiro de 
1944 a 23 de março de 1944. Secretário da 
Delegação do Brasil à II Reunião do Conselho de 
Administração e Reabilitação das Nações Unidas, 
em 11 de setembro de 1944. Encarregado do 
expediente da Divisão do Pessoal, de 28 de outubro 
de 1946 a 14 de novembro de 1946. Designado para 
integrar a comissão encarregada de estudar e propor 
um plano de reestruturação do quadro das 
Repartições Consulares brasileiras em 21 de 
fevereiro de 1947. Auxiliar do Chefe do 
Departamento de Administração, de 12 de abril de 
1947 a 3 de março de 1948; Assistente do 
Subsecretário-Geral na Conferência Interamericana 
para a Manutenção da Paz e da Segurança no 
Continente, em agôsto de 1947. Designado para 
integrar a comissão elaboradora de projeto de 
reforma do Regimento Interno do Instituto Rio 
Branco, em 5 de maio de 1947. Encarregado do 
Consulado-Geral em Nova Iorque, de 10 de julho de 
1948 a 9 de agôsto de 1948 e de 12 de janeiro de 
1949 a 11 de fevereiro de 1949. Encarregado de 
Negócios no México, de 5 de dezembro de 1950 a 2 
de janeiro de 1951. Representante do Brasil no 
Comitê do Tungstênio e Molibdênio em Washington, 
em junho de 1951. Encarregado de Negócios, em 
Caracas, de 15 de maio de 1952 a 10 de julho de 
1952; de 14 de junho de 1952 a 10 de julho de 1952; 
de 22 de dezembro de 1952 a 22 de janeiro de  
1953; de 28 de maio de 1953 a 5 de agôsto de  
1953; de 21 de janeiro de 1954 a 12 de fevereiro de 
 

1954; de 1º de julho de 1954 a 9 de novembro de 
1954. Secretário-Executivo da Comissão Consultiva 
de Acôrdos Comerciais, em janeiro de 1955. Chefe, 
substituto, da Divisão Econômica do Departamento 
Econômico e Consular, em fevereiro de 1955. 
Delegado do Brasil na VIII Seção da Conferência da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e Agricultura (FAO), em Roma, em novembro de 
1955. Chefe da Divisão Econômica do Departamento 
Econômico e Consular do Ministério das Relações 
Exteriores, em julho de 1956. Delegado do Brasil na 
Sessão Especial da Conferência de Alimentação e 
Agricultura (FAO), em Roma, em setembro de 1956. 
Delegado suplente da XXVI Sessão do Conselho da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e Agricultura (FAO), Madri, em junho de 1957. 
Delegado suplente no IX Período de Sessões da 
Conferência da Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO), Roma em 
novembro de 1957. Delegado da XXVII Sessão do 
Conselho da Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO), em novembro de 
1957. Chefe, substituto, do Departamento 
Econômico e Consular do Ministério das Relações 
Exteriores, em dezembro de 1957. Delegado do 
Brasil à XXVI Sessão do Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas (ECOSOC), em Genebra, 
em junho de 1958. Encarregado de Negócios em 
Bonn, de 19 de junho de 1958 a 18 de julho de 1958. 
Presidente da Primeira Reunião do Comitê de 
Finanças da FAO em Roma, em setembro de 1958. 
Delegado do Brasil à XXIV Sessão do Conselho da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e Agricultura (FAO), em Roma; em outubro e 
dezembro de 1958. Observador brasileiro à Reunião 
dos Países da Área de Conversibilidade Limitada, 
em Londres, de 18 a 24 de março de 1959. Delegado 
do Brasil à XXXI Sessão do Conselho da 
Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO), em Roma, de 15 a 30 de ju- 
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nho de 1959. Membro da Delegação do Brasil 

à Sessão da Conferência da FAO em Roma, em 
novembro de 1959. Delegado do Brasil à XXX 
Sessão do Conselho Econômico e Social das 
Nações Unidas, em Genebra, de 5 de junho  
a 6 de agôsto de 1960. Delegado Suplente à XXXIV 
Sessão do Conselho da FAO, de 17 a 29 de outubro 
de 1960. Presidente da Comissão de Finanças da 
FAO, em outubro de 1960. Chefe da Delegação  
do Brasil à Conferência Negociadora do Convênio 
Internacional do Cacau, em Genebra, em 1963. 
Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos Americanos, 
de maio de 1964 a março de 1966. Chefe da  
Missão Especial que negociou a entrega à Bolívia do 
trecho da ferrovia Corumb-Santa Cruz de la  
Sierra, que corre em território boliviano, em 1964. 
Chefe da Delegação do Brasil que negociou em 
Buenos Aires a renovação do Acôrdo do Trigo  
com a Argentina, em 1964. Diretor da Seção de 
Segurança Nacional do Ministério das Relações 
Exteriores, de novembro de 1964 a agôsto de  
1965. Representante do Ministério das Relações 
Exteriores na Junta Coordenadora de Informações 
do Conselho de Segurança Nacional, em 1964. 
Encarregado da Secretaria-Geral de Política Exterior, 
de 27 de abril de 1965 a 2 de maio de 1965.  
Membro da Delegação do Brasil à Conferência dos 
Chanceleres das Partes Contratantes do Tratado de 
Montevidéu, em 1965. Delegado à II Conferência 
Interamericana Extraordinária, em 1965. Chefe  
da Seção brasileira da Comissão Mista Permanente, 
sediada no Rio de Janeiro, do Convênio  
Comercial Brasil-Bolívia, em 1965. Membro da 
Sessão brasileira da Comissão Especial Brasileira-
Argentina de Coordenação, de 15 de dezembro de 
1965 a 21 de junho de 1966. Membro da  
Comissão de Inquérito designada para apurar os 
fatos ocorridos com relação às telas de  
artistas paulistas selecionados para integrar a 
Exposição "Compairaisons" realizada em Paris,  
em 1963, desde 28 de abril de 1967. Delegado 
 

Y XXII Sessão da Assembléia-Geral das Nações 
Unidas, em 1967. 

5. O Embaixador Arnaldo Vasconcellos 
atualmente é indicado para exercer as funções de 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do 
Brasil junto ao Govêrno da República Árabe Unida. 

Secretaria de Estado, em      de          de 1968. 
– Dário Moreira de Castro Alves, Chefe da Divisão 
do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 
 

MENSAGEM 
Nº 288, DE 1968 

 
(Nº 562/68; na origem) 

 
Excelentíssimos Senhores Membros do 

Senado Federal: 
De acôrdo com o preceito constitucional, tenho 

a honra de submeter à aprovação de Vossas 
Excelências a designação que desejo fazer do 
General-de-Divisão José Horácio da Cunha Garcia 
para exercer a função, em comissão, de Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao 
Govêrno da Guiana, nos têrmos dos artigos 22 e 23, 
§ 1º, da Lei nº 3.917, de 14 de julho de 1961. 

Os méritos do General-de-Divisão José 
Horácio da Cunha Garcia, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada 
função, constam da anexa informação do Ministério 
das Relações Exteriores. 

Brasília, em 5 de setembro de 1968. – A. 
Costa e Silva. 

 
"CURRICULUM VITAE" 

 
DO GENERAL-DE-DIVISAO JOSÉ HORÁCIO DA 

CUNHA GARCIA 
 
Nascido em Santana do Livramento, Estado 

do Rio Grande do Sul, em 20 de novembro de 1914. 
2. Possui os seguintes cursos: Escola  

Militar do Realengo, Escola de Equitação  
do Exército, Escola de Aperfeiçoamento  
de Oficiais, Escola de Comando e Estado- 
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Maior do Exército, Escola de Comando e 

Estado-Maior dos Estados Unidos, Curso de Técnica 
de Ensino na Diretoria de Ensino e Escola Superior 
de Guerra. 

3. Durante a sua carreira, o General-de-
Divisão José Horácio da Cunha Garcia exerceu as 
seguintes funções e comissões: Instrutor da Escola 
de Equitaçãc do Exército; Instrutor da Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais; Oficial de Estado-Maior; 
Chefe das 1ª e 2ª Seções da 3ª RM; Comandante do 
4º Regimento de Cavalaria; Chefe da Seção de 
Cavalaria da Diretoria de Armas; Comandante do 1º 
Batalhão de Carros de Combate; Adido Militar na 
República da Argentina; Chefe do Estado-Maior da 
9ª Região Militar; Chefe do Gabinete da Diretoria-
Geral de Ensino; Chefe do Grupo Combinado de 
Informações do Núcleo de Defesa Sul; Chefe do 
Estado-Maior da Divisão Blindada; Comandante da 
2ª Divisão de Cavalaria; Diretor de Remonta do 
Exército; Comandante da Divisão Blindada; 
Comandante da 9ª Região Militar; Comandante da 1ª 
Região Militar; Comandante do I Exército (interino). 

4. O General-de-Divisão José Horácio da Cunha 
Garcia é detentor das seguintes condecorações: 

a) Ordem do Mérito Militar, Grau de Grande 
Oficial; 

b) Ordem do Mérito Militar do Exército Argentino; 
c) Medalha de Guerra; 
d) Medalha Militar de Platina; 
e) Medalha do Pacificador. 
5. Além de ter vários livros aprovados pelo; 

Estado-Maior do Exército, sôbre Instrução Militar, e 
de ter escrito artigos em jornais e revistas do Estado 
de Mato Grosso e Estado do Rio Grande do Sul, o 
General-de-Divisão José Horácio da Cunha Garcia 
realizou conferências em várias organizações 
militares do Exército e nas diversas cidades em que 
exerceu comando. 

6. O General-de-Divisão José Horácio da Cunha 
Garcia, que exerce atualmente a função de 
Comandante da 1ª Região Militar, é indicado para 
exercer a função, em comissão, de Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao 
Govêrno da Guiana. 

Secretaria de Estado, em      de           de 
1968. – Dário Moreira de Castro Alves, Chefe da 
Divisão do Pessoal. 

(A Comissão de Relações Exteriores.) 
 
Restituição de autógrafos de projetos de lei 

sancionado 
 
– Nº 289/68 (nº de origem 563/68), de 5 do 

mês em curso – autógrafos do Projeto de Lei nº 
91/68, no Senado, e nº 3.401/66, na Câmara, que 
autoriza o Ministério da Aeronáutica a doar à 
Prefeitura Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato 
Grosso, lote de terreno situado no Bairro da Aviação 
(projeto que se transformou na Lei nº 5.492, de 5-9-
68); 

– Nº 290/68 (nº de origem 564/68) de 5 do 
mês em curso – autógrafos do Projeto de Lei nº 
118/68, no Senado, e nº 1.429/68, na Câmara, que 
concede pensão especial à Sra Joaquina Gomes de 
Araújo Lima, viúva de Joaquim de Araújo Lima 
falecido em acidente de serviço, no exercício do 
cargo de Engenheiro da Estrada de Ferro Madeira –
Mamaré (projeto que se transformou na Lei nº 5.493, 
de 5-9-68); 

– Nº 291/68 (nº de origem 565/68); de 5 do 
mês em curso – autógrafos do Projeto de Lei nº 115, 
de 1968, no Senado, e nº 1.465, de 1968, na 
Câmara, que cria, no Quadro de Pessoal do 
Ministério da Aeronáutica, cargo em comissão de 
Consultor Jurídico, e dá outras providências (projeto 
que se transformou na Lei nº 5.494, de 5-9-68); 
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– Nº 292/68 (nº de origem 566/68), de 5 do mês 

em curso – autógrafos do Projeto de Lei nº 116, de 
1968, no Senado, e nº 1.458, de 1968, na Câmara, que 
concede pensão especial às famílias dos mortos em 
conseqüência de explosão verificada no Parque 13 de 
Maio, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco 
(projeto que se transformou na Lei nº 5.495, de 5-9-68); 

– Nº 293/68 (nº de origem 567/68), de 5 do 
mês em curso – autógrafos do Projeto de Lei nº 
98/68, no Senado, e nº 2.180/64, na Câmara, que 
institui o "Dia do Colono", a ser comemorado em 25 
de julho de cada ano (projeto que se transformou na 
Lei nº 5.496, de 5-9-68); 

– Nº 294/68 (nº de origem 568/68), de 5 do 
mês em curso – autógrafos do Projeto de Lei nº 112, 
de 1968 no Senado, e nº 435/63, na Câmara, que 
dispõe sôbre a elevação da cobrança do sêlo da taxa 
adicional para NCr$ 0,05 (cinco centavos) a que se 
refere a Lei nº 909, de 8-11-49, que autoriza emissão 
de selos em benefício dos filhos de lázaros (projeto 
que se transformou na Lei nº 5.497, de 5-9-68). 

 
PARECERES 

 
PARECER 

Nº 720, DE 1968 
 

da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de 
Lei do Senado nº 46, de 1961, emenda substitutiva 
da Câmara dos Deputados, que regula operações do 
Serviço de Revenda de Material Agropecuário do 
Ministério da Agricultura, em convênio com 
Secretarias de Agricultura dos Estados. 

 
Relator: Sr. Bezerra Neto 
O Projeto de Lei do Senado nº 46, de autoria 

do eminente Senador José Feliciano, foi apresentado 
em 6 de novembro de 1961, e visando a regular a re- 
 

venda de material agropecuário, estabeleceu no 
artigo primeiro que na Comissão de Revenda de 
Material Agropecuário os reprodutores machos e 
fêmeas de bovinos, ovinos e suínos serão cedidos 
aos criadores mediante a condição de repôr, em 
espécie e a prazo de 4, 3 e 2 anos, respectivamente, 
outro animal. 

Passou no artigo segundo a prever a 
regulamentação da lei em 30 dias pelo Ministério da 
Agricultura, mediante pontos que passou a 
determinar (artigo segundo). 

O projeto procurou atender aos pequenos e 
médios pecuaristas, levando em conta que o serviço 
de revenda sòmente atendia aos que possuiam 
cadastro bancário, e considerou a necessidade de 
uma função permanente e corretora do Ministério da 
Agricultura. 

2. Enviado à Câmara dos Deputados, ao ser 
apreciado na Comissão de Agricultura, não logrou 
acolhida o parecer do Relator, Deputado Cid Rocha, 
pela aprovação do projeto, sendo designado Relator 
do vencido o Deputado Luiz Braga, o qual concluiu 
por apresentar um substitutivo, e êste foi aceito, 
unânimemente, nas demais Comissões e no 
Plenário. 

3. O substitutivo ampliou e melhorou o projeto. 
Estabeleceu os prazos de reposição de três a 

quatro anos, e enquanto o projeto originário não 
assentava que os animais de reposição deveriam ser 
da mesma espécie e grau de sangue dos animais 
cedidos em revenda, o substitutivo determina que o 
reembôlso deve ser da mesma espécie dos cedidos, 
podendo, porém, ser de sexo e grau de sangue 
diferentes. 

Adotou um critério diferente do da proposição 
originária, para o cálculo da relação de troca, 
especificou as condições indispensáveis para ser 
contratada a permuta. e prescreveu prazo rigoroso 
 

 



– 222 – 
 
para o julgamento das propostas pelas Secretarias 
de Agricultura, obedecida a ordem cronológica do 
recebimento. 

4. Tendo em vista que foi acolhido o mérito do 
projeto inicial, e que regimentalmente não é mais 
possível emendar e sim optar, a Comissão de 
Economia é de parecer pela aprovação do 
substitutivo da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 29 de maio de 1968. 
– Edmundo Levi, Presidente em exercício – Bezerra 
Neto, Relator – Sebastião Archer – João Cleofas – 
Leandro Maciel – Domício Gondim – José Leite – 
Teotônio Vilela. 

 
PARECER 

Nº 721, DE 1968 
 
da Comissão de Agricultura, sôbre Projeto de 

Lei do Senado nº 46/61. 
 
Relator: Sr. Teotônio Vilela 
O projeto em exame, de autoria do Senador 

José Feliciano, regula as operações de revenda de 
material agropecuário do Ministério da  
Agricultura em convênio com Secretarias de 
Agricultura estaduais. 

Sôbre a matéria, manifestaram-se as 
Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, 
de Agricultura e de Finanças, tôdas acordes em que 
o projeto consubstancia inovações de real mérito, 
capazes, portanto, de atingirem os fins a que se 
propõe. 

Submetido o projeto à consideração da 
Câmara dos Deputados, foi o mesmo ali aprovado, 
na forma do substitutivo da Comissão de Agricultura 
e Política Rural, o qual mantém, na sua íntegra, os 
objetivos originàriamente colimados. 

Comparando-se, todavia, a redação final do 
Senado com o substitutivo da Câmara, verifica-se 
que, em relação aos artigos 1º e 2º, o texto aprovado 
nesta Casa é bem mais consentâneo com os fins 
desejados. 

Assim, considerando que as razões aduzidas, 
quando do primeiro pronunciamento desta 
Comissão, continuam válidas, e, ainda, o que se 
disse em relação aos artigos 1º e 2º, opinamos pela 
aprovação dos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do 
substitutivo da Câmara, mantidos, porém, os artigos 
1º e 2º do projeto do Senado. 

Sala das Comissões, em 26 de junho de 1968. 
– José Ermírio, Presidente. – Teotônio Vilela, Relator 
– Milton Trindade – Ney Braga. 

 
PARECER 

Nº 722, DE 1968 
 

da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei do Senado nº 46/61. 

 
Relator: Sr. Adolpho Franco 
Retorna ao exame desta Comissão o projeto, 

apresentado em 1961, pelo Senador José Feliciano, 
que regula operações do Serviço de Revenda de 
Material Agropecuário, órgão do Ministério da 
Agricultura, em convênio com as Secretarias de 
Agricultura estaduais, a fim de examinarmos e 
opinarmos sôbre o substitutivo da Câmara dos 
Deputados. 

2. O art. 1º do substitutivo da Câmara dispõe 
sôbre as modalidades de cessão e de reposição de 
reprodutores, ou seja, do contrato de permuta. 

O art. 2º trata do cálculo da relação de troca 
aludida no artigo anterior. 

O art. 3º regula essa transação de 
reprodutores bovinos, ovinos e suínos, 
estabelecendo, através das Secretarias estaduais, 
não apenas uma ordem de prioridade, mas, também, 
outras condições indispensáveis à contratação. 

3. No que compete a esta Comissão  
examinar, convém ressaltar o art. 4º do substitutivo, 
pelo qual se estabelece que os recursos para a 
execução inicial dos contratos de permuta serão 
destacados do Fundo Federal Agropecuário.  
Êsse destaque será anual, terá caráter rota- 
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tivo e de quantia nunca inferior a NCr$ 1.000.000,00 
(hum milhão de cruzeiros novos). 

4. A Comissão de Agricultura desta Casa, 
examinando o substitutivo, não acolheu os seus 
artigos 1º e 2º, isto é, prefere a redação dada pelo 
Senado, entendendo, no entanto, devam ser 
mantidos os demais, conforme propõe a Câmara. 

Em outras palavras, a Comissão de Agricultura 
é favorável ao destaque anual do Fundo 
Agropecuário, no valor de NCr$ 1.000.000,00 (hum 
milhão de cruzeiros novos), porquanto o contrato de 
permuta de reprodutores, conforme regulado no 
projeto, está incluído nas finalidades específicas do 
referido Fundo. 

5. Diante do exposto, acompanhando o 
parecer da Comissão de Agricultura, à qual pertence 
o exame do mérito da matéria, opinamos pela 
aprovação dos arts. 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do substitutivo 
da Câmara, mantidos, porém, os arts. 1º e 2º do 
projeto do Senado. 

Sala das Comissões, em 4 de setembro de 
1968. – Argemiro de Figueiredo, Presidente – Adolpho 
Franco, Relator – Fernando Corrêa – Pessoa de 
Queiroz – Júlio Leite – Carlos Lindenberg – Clodomir 
Millet – Aurélio Vianna – José Ermírio – Bezerra Neto. 

 
PARECER 

Nº 723, DE 1968 
 

da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de 
Lei do Senado nº 14, de 1959, que dispõe sôbre a 
articulação e a coordenação dos serviços do 
Ministério da Agricultura com serviços congêneres 
locais, cria o Conselho de Produção Agrícola, e dá 
outras providências. 

 
Relator: Sr. Bezerra Neto 
O presente projeto de lei é de 1959,  

de autoria do saudoso Senador Attílio Vi- 
 

vacqua, sendo que nos têrmos de seu artigo primeiro 
autoriza o Poder Executivo a celebrar acôrdo com os 
Governos dos Estados e do Distrito Federal, 
estabelecendo a articulação e coordenação dos 
serviços do ensino, pesquisa, experimentação, 
fomento da produção agropecuária e da economia 
rural do Ministério da Agricultura, com os serviços 
congêneres locais, adotando providências 
necessárias à articulação e coordenação dos 
diversos órgãos do Govêrno Federal, inclusive 
autarquias da União. 

2. Prevê o projeto a criação de Juntas 
Administrativas Rurais, nos Estados e no Distrito 
Federal, estabelecendo em vários dispositivos a 
constituição, o modo de atuar e os podêres das 
referidas Juntas. Cria, ainda, no Ministério da 
Agricultura, o Conselho Nacional de Produção 
Agrícola, e no artigo vinte prevê o modo de cumprir 
as despesas resultantes da lei, inclusive abertura de 
créditos especiais. 

3. No que toca aos objetivos 
descentralizadores do artigo primeiro, observa-se 
que o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 
1967, ao dispor sôbre a organização da 
administração federal e sôbre as diretrizes para a 
reforma administrativa, chega a atendê-las 
plenamente, ao lado de leis especiais já em vigor, no 
art. 10, letra a e parágrafo quinto, e art. 39, Ministério 
da Agricultura, incisos VII e VIII. 

4. Ao criar cargos públicos e aumentar a 
despesa pública, o projeto atenta contra proibição 
expressa dos arts. 60, II, e 67 da Constituição em 
vigor. 

O parecer é pela rejeição. 
Sala das Comissões, 21 de agôsto de 1968. – 

Carvalho Pinto, Presidente – Bezerra Neto, Relator – 
Ney Braga – Carlos Lindenberg – Attílio Fontana – 
Júlio Leite – José Ermírio – Teotônio Vilela – João 
Cleofas – Leandro Maciel. 
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PARECER 
Nº 724, DE 1968 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 14/59. 
 
Relator: Sr. Nogueira da Gama 
De autoria do ilustre Senador Attílio Vivacqua, 

o presente projeto, em seu artigo 1º, autoriza o 
Poder Executivo a celebrar acôrdo com os Governos 
dos Estados e do Distrito Federal, com a finalidade 
de estabelecer "a articulação e coordenação dos 
serviços de ensino, pesquisa, experimentação, 
fomento da produção agropecuária e da economia 
rural do Ministério da Agricultura, com os serviços 
congêneres locais, adotando providências 
necessárias à articulação e coordenação dos 
diversos órgãos do Govêrno Federal, inclusive 
autarquias da União". 

2. Para o cumprimento dêsse desideratum, o 
artigo 2º cria nos Estados e no Distrito Federal 
"Juntas Administrativas Rurais", compostas de sete 
membros, com autonomia administrativa e financeira 
(art. 3º), percebendo os seus membros uma 
gratificação de presença nos têrmos fixados no § 2º 
do artigo 3º 

3. Pelo artigo 5º, fica estabelecido que os 
Governos contratantes "se comprometem a 
consignar, nos respectivos orçamentos anuais, 
créditos globais, totalizando a soma das verbas 
atribuídas aos serviços coordenados". Êsses 
recursos serão recolhidos ao Banco do Brasil S/A, a 
favor das referidas Juntas. 

4. O artigo 6º dispõe sôbre a admissão de 
pessoal técnico e administrativo, sob regime de tempo 
integral e subordinação à Legislação do Trabalho,  
aos quais serão pagos os proventos "do ní- 
, 

vel da classe K com aumentos qüinqüenais de 20% 
(vinte por cento)". 

5. O artigo 11 trata dos recursos, de qualquer 
autarquia, destinados ao custeio das atividades 
mencionadas, e o artigo 12 cria o Conselho Nacional 
de Produção Agrícola, no Ministério da Agricultura, 
constituído de quinze membros, com a gratificação 
estipulada no § 2º do artigo 2º para os das Juntas 
Administrativas Rurais. 

6. Pelo artigo 19, os créditos destinados aos 
serviços do Ministério da Agricultura serão 
considerados automàticamente registrados no 
Tribunal de Contas e disponíveis a partir da data da 
publicação da lei orçamentária para o 
correspondente exercício, estabelecendo o art. 20 
que as despesas que não puderem ser atendidas 
pelos recursos normais do Ministério da Agricultura 
serão consignadas na lei orçamentária ou custeadas 
mediante a abertura de créditos especiais. 

7. Trata-se de projeto apresentado antes da 
vigência da Constituição de 1967. 

Cria cargos, aumenta a despesa da União e 
dispõe, indiscutivelmente, sôbre "matéria financeira" 
– assuntos de iniciativa da Presidência da República. 

Além do mais, cumpre salientar, 
recentemente, pelo Decreto-Lei nº 200, de 1967, foi 
efetuada a chamada "Reforma Administrativa", tendo 
o Ministério da Agricultura passado por alterações 
estruturais profundas. 

8. Diante do exposto, opinamos pela rejeição 
do projeto, por inconstitucional. 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 1968.– 
Aloysio de Carvalho, Presidente em exercício – 
Nogueira da Gama, Relator – Argemiro de 
Figueiredo – Edmundo Levi – Carlos Lindenberg – 
Adolpho Franco – Bezerra Neto – Clodomir Millet – 
Arnon de Mello. 
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PARECER 
Nº 725, DE 1968 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 105, de 1963, que 
altera o art. 54 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, que dispõe sôbre a Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

 
Relator: Sr. Bezerra Neto 
Volta o presente projeto de lei a esta 

Comissão, para aqui ser apreciado pela terceira vez, 
em face de ter-se prolongado por mais de ano seu 
sobrestamento, sem que se consumasse a 
expectativa geradora da suspensão, isto é, a 
remessa ao Congresso Nacional do anunciado 
Projeto de Código do Trabalho, elaborado pelo Poder 
Executivo. 

2. A proposição oferece nova redação ao 
artigo 54 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
elevando as multas ao empregador pela falta de 
anotação da carteira do empregado, sendo datada 
de 1963, e as multas previstas na base do cruzeiro 
velho – de dez a vinte mil cruzeiros. O primeiro 
pronunciamento desta Comissão, Relator o eminente 
Senador Josaphat Marinho, reconheceu sua 
constitucionalidade. Na douta Comissão de 
Legislação Social, aprovou-se um substitutivo, no 
sentido de reformular, condizentes à espécie, outros 
artigos do Decreto-Lei nº 5.452 (CLT), e atualizar as 
penalidades, ante à fatalidade inflacionária, pelo 
sistema de multas correspondentes ao salário-
mínimo da região. 

3. O parecer é pela aprovação da  
matéria, nos têrmos da emenda substitutiva  
da Comissão de Legislação Social, de 
 

que foi Relator o eminente Senador Walfredo Gurgel. 
Sala das Comissões, em 3 de setembro de 

1968. – Aloysio de Carvalho, Presidente em. 
exercício – Bezerra Neto, Relator – Argemiro de 
Figueiredo – Edmundo Levi – Carlos Lindenberg – 
Adolpho Franco – Clodomir Millet – Nogueira da 
Gama – Arnon de Mello. 

 
PARECER 

Nº 726, DE 1968 
 

da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 
o Projeto de Resolução nº 72, de 1967, que cria  
a Comissão Especial de Regulamentação 
Constitucional, dispõe sôbre o seu funcionamento, e 
dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Clodomir Millet 
Na Sessão de 15 de setembro de 1967, o 

ilustre Senador Júlio Leite apresentou à Mesa três 
projetos de resolução, que tomaram os números 
70/67, 71/67 e 72/67. O primeiro dêles dispõe sôbre 
as Comissões Permanentes do Senado, 
reestruturando-as em sua composição e atribuições, 
regulando, o segundo, a constituição de 
subcomissões. A terceira proposição, finalmente, cria 
a Comissão Especial de Regulamentação 
Constitucional, dispõe sôbre sua competência e 
funcionamento, e dá outras providências. 

2. Os dois primeiros projetos foram acolhidos 
pela Comissão Diretora, que os incorporou ao 
substitutivo apresentado por aquêle órgão ao projeto 
de que resultou a Resolução nº 13/68, passando a 
constituir o atual art. 62 e respectivos parágrafos do 
Regimento Interno. 

3. A terceira proposição, que nos foi distribuída 
para relatar, vem a êste órgão técnico, de acôrdo 
com a decisão da Presidência, de 12 do corrente, a 
fim de que se decida se está a mesma  
prejudicada, fixando-se a orientação que deve- 
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rá ser adotada quanto à tramitação da matéria. 

4. Sem considerar o mérito ou os aspectos 
jurídicos ou constitucionais do projeto, uma vez que nos 
cumpre fixarmo-nos nos limites da decisão da 
Presidência da Casa, somos de parecer que a 
proposição deva ter seu curso regimental, uma vez que 
se trata de matéria que não perdeu sua atualidade. 

5. Oportunamente, depois de recebidas as 
emendas do Plenário, caberá a esta Comissão 
opinar quanto ao mérito, se acolhidos o 
entendimento e a orientação que ora propomos. 

Sala das Comissões, em 3 de setembro de 
1968. – Aloysio de Carvalho, Presidente em 
exercício – Clodomir Millet, Relator – Nogueira da 
Gama – Argemiro de Figueiredo – Edmundo Levi – 
Carlos Lindenberg – Adolpho Franco – Bezerra Neto 
– Arnon de Mello. 

 
PARECER 

Nº 727, DE 1968 
 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 85, de 1968-DF, que 
autoriza o Prefeito do Distrito Federal a abrir crédito 
especial no valor de NCr$ 8.275.000,00 (oito 
milhões, duzentos e setenta e cinco mil cruzeiros 
novos), para integralização do capital da Companhia 
de Telefones de Brasília Ltda. – COTELB. 

 
Relator: Sr. Arnon de Mello 
1. O Senhor Presidente da República,  

com a Mensagem nº 493, de 1968, submete à 
apreciação do Senado Federal, nos têrmos do art. 
54, caput, combinado com o art. 45, inciso III, 
Constituição do Brasil, projeto de lei autorizando o 
Poder Executivo do Distrito Federal "a abrir crédito 
especial até a importância de NCr$ 8.275.000,00 
(oito milhões, duzentos e setenta e cinco mil 
cruzeiros novos), para integralização do capital 
 

da Companhia de Telefones de Brasília Ltda. – 
COTELB". 

2. Consoante dispõe o art. 2º do projeto, os 
recursos necessários à abertura do referido crédito 
serão obtidos pela anulação das dotações que 
especifica, do Orçamento do Distrito Federal, do 
mesmo montante, destinado à Companhia de 
Telefones de Brasília. 

3. O Prefeito do Distrito Federal, em  
exposição de motivos sôbre a matéria, esclarece ter 
a Prefeitura do Distrito Federal, atendendo ao 
disposto na Lei nº 4.545, de 1964, constituído uma 
sociedade por ações denominada "Companhia de 
Telefones de Brasília – COTELB", destinada "a 
administrar os serviços telefônicos urbanos e 
interurbanos, na qual terá, por fôrça da mesma lei, 
pelo menos 51% (cinqüenta e um por  
cento) das ações". 

À Prefeitura, segundo o mesmo documento, 
corresponde a quantia de NCr$ 36.930.000,00. 
Dêsse montante só falta integralizar a importância de  
NCr$ 8.284.259,76. No Orçamento do Distrito 
Federal para o corrente exercício, no entanto, já 
consta o total de NCr$ 8.275.000,00. 

No entender do Prefeito, "se fôsse mantida a 
forma de auxílio, conforme consta das rubricas 
atuais, estaria a Prefeitura fazendo uma doação à 
COTELB, que, por ser uma sociedade de economia 
mista, beneficiaria indiretamente a terceiros, e não 
possibilitaria a integralização do seu capital 
subscrito", razão por que "visando a resguardar o 
interêsse público, após estudo do assunto, chegou-
se à conclusão de que a transferência de recursos é 
a fórmula mais adequada a atender à necessidade 
financeira da COTELB, fazendo a Prefeitura um 
investimento de capital tendente a enriquecer seu 
próprio patrimônio". 

4. De acôrdo com o art. 67 da  
Constituição do Brasil, a iniciativa das leis que 
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abram crédito especial é do Presidente da República, 
cabendo ao Senado, nos têrmos do § 1º do art. 17, a 
competência exclusiva para discutir e votar projetos 
de lei sôbre o Distrito Federal. 

5. O art. 3º do projeto dispõe que "o crédito 
especial aberto por esta lei vigorará até o término do 
exercício financeiro de 1969." 

Conforme o § 5º do art. 65 da Carta Magna, os 
créditos especiais "não poderão ter vigência além do 
exercício financeiro em que foram autorizados, salvo se 
o ato de autorização fôr promulgado nos últimos quatro 
meses do exercício financeiro, quando poderão viger 
até o término do exercício subseqüente". 

O projeto foi encaminhado nos têrmos do art. 
54, caput, da Constituição, pelo qual o Senado terá 
quarenta e cinco dias para apreciá-lo. 

A matéria, assim, só será votada em setembro 
ou outubro, o que a coloca em consonância com a 
exceção constante in fine do 5º do artigo 65. 

6. No que compete a esta Comissão examinar, 
portanto, nada há que possa ser argüido contra o 
projeto, razão por que opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 27 de agôsto de 1968. – 
Milton Campos, Presidente – Arnon de Mello, Relator 
– Petrônio Portela – Wilson Gonçalves – Carlos 
Lindenberg – Bezerra Neto – Nogueira da Gama. 

 
PARECER 

Nº 728, DE 1968 
 

da Comissão do Distrito Federal sôbre o 
Projeto de Lei do Senado nº 85/68-DF. 

 
Relator: Sr. Adalberto Sena 
É submetido ao exame desta Comissão, 

acompanhado de exposição de motivos  
do Senhor Prefeito do Distrito Federal, o  
Projeto de Lei do Senado nº 85, de 
 

1968, oriundo da Presidência da República,  
que autoriza o Poder Executivo do Distrito  
Federal a abrir o crédito especial, até a importância 
de NCr$ 8.275.000,00, (oito milhões, duzentos  
e setenta e cinco mil cruzeiros novos),  
para integralização do capital de Companhia de 
Telefones de Brasília Ltda. – COTELB –,  
constituída na conformidade do art. 15 da  
Lei nº 4.545, de 1964. 

Na referida exposição de motivos, assim foi 
justificada a proposição: 

"Criada a COTELB, em 15 de abril de 1968, 
com o capital de NCr$ 38.000.550,00 (trinta e oito 
milhões e quinhentos e cinqüenta cruzeiros novos), 
foi êle dividido em 3.800.055 (três milhões, 
oitocentas mil e cinqüenta e cinco ações), 
integralizando, desde logo, uma parte com bens, na 
quantia de NCr$ 28.645.740,24 (vinte e oito milhões, 
seiscentos e quarenta e cinco mil e setecentos e 
quarenta cruzeiros novos e vinte e quatro centavos), 
ficando o restante de NCr$ 8.284.259,76 (oito 
milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e 
cinqüenta e nove cruzeiros novos e setenta e seis 
centavos), para ser pago mediante transferência de 
verbas orçamentárias. 

Procedeu a Divisão de Orçamento da 
Secrétaria do Govêrno a um levantamento das 
verbas orçamentárias disponíveis, tendo verificado 
que a Prefeitura do Distrito Federal conta, em seu 
orçamento para o corrente exercício, com os 
seguintes recursos para atender parte do encargo de 
NCr$ 8.248.259,76, acima referido: 

43.2.00 – Auxílios para obras públicas 
43.2.03 – Entidades do Distrito Federal 
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I – Companhia de Telefones de Brasília NCr$ 
7.075.000,00 

43.3.00 – Auxílios para Equipamentos e 
Instalações 

43.3.03 – Entidades do Distrito Federal 
I – Companhia de Telefones de Brasília NCr$ 

1.200.000,00 
Todavia, para que a Prefeitura do Distrito 

Federal possa lançar mão dos citados recursos, 
necessário se faz transferi-los para a verba própria: 

42.2.00 – Participação em Constituição ou 
Aumento de Capital de Emprêsas ou Entidades 
Comerciais e Financeiras. 

42.2.01 – Participação em constituição de 
capital de emprêsas ou entidades comerciais e 
financeiras. 

Esclareço, outrossim, que se fôsse mantida a 
forma de auxílio, conforme consta das rubricas 
atuais, estaria a Prefeitura fazendo uma doação à 
COTELB, que, por ser uma sociedade de economia 
mista, beneficiaria indiretamente a terceiros e não 
possibilitaria a integralização do seu capital 
subscrito. 

Desta forma, visando a resguardar o interêsse 
público, após estudo do assunto, chegou-se à 
conclusão de que a transferência de recursos é a 
fórmula mais adequada a atender à necessidade 
financeira da COTELB, fazendo a Prefeitura um 
investimento de capital tendente a enriquecer seu 
próprio patrimônio." 

Em face dêsses argumentos, que nos 
parecem convincentes, e aos quais nada  
nos ocorre acrescentar dentro da es- 
 

fera de competência desta Comissão, opinamos pela 
aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 29 de agôsto de 
1968 – João Abrahão, Presidente – Adalberto Sena, 
Relator – Júlio Leite – Fernando Corrêa – Manoel 
Villaça – Aurélio Vianna – Petrônio Portela – José 
Leite – Wilson Gonçalves. 

 
PARECER 

Nº 729, DE 1968 
 

da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei do Senado nº 85, de 1968-DF. 

 
Relator: Sr. Fernando Corrêa 
O presente projeto, de iniciativa do Poder 

Executivo, visa a autorizar o Prefeito do Distrito Federal 
a abrir o crédito especial, no valor de NCr$ 
8.275.000,00 (oito milhões, duzentos e setenta e cinco 
mil cruzeiros novos), para integralização do capital da 
COTELB – Companhia de Telefones de Brasília Ltda. 

2. A mensagem esclarece que a COTELB foi 
criada pela Lei nº 4.545, de 1964, com o capital de 
NCr$ 38.000.550,00 (trinta e oito milhões, quinhentos 
e cinqüenta cruzeiros novos). A Prefeitura do Distrito 
Federal subscreveu NCr$ 36.930.000,00 e 
integralizou NCr$ 28.645.740,24, representados por 
bens. Os restantes NCr$ 8.284.259,76 (oito milhões, 
duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinqüenta 
e nove cruzeiros novos e setenta e seis centavos) 
seriam integralizados por dotações orçamentárias. 

Essa última quantia consta do orçamento vigente 
da Prefeitura, sob forma de contribuição. Com efeito, no 
quadro discriminativo das despesas da Secretarias de 
Serviços Públicos, lê-se, em Transferências de  
Capital, Auxílios para investimento na COTELB, no 
valor total de NCr$ 8.275.000,00 (oito milhões, 
duzentos e setenta e cinco mil cruzeiros novos). 
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Portanto, essa despesa foi classificada como 
uma Transferência de Capital, segundo o § 6º, art. 
12, da Lei nº 4.320, de 1964, que estatui normas de 
direito financeiro. Contudo, o artigo 21 desta Lei 
proíbe auxílio para investimento que se deva 
incorporar ao patrimônio das emprêsas privadas de 
fins lucrativos. 

Destarte, a forma de contornar o engano  
seria, segundo a mensagem, ou dar nova 
classificação à despesa, isto é, transferir a  
dotação para a rubrica "Inversões Financeiras",  
ou abrir um crédito especial e anular as dotações 
existentes. 

Êste último expediente satisfaz, também, ao 
disposto no artigo 43 da referida Lei nº 4.320, de 
1964, que diz: 

"A abertura dos créditos suplementares e 
especiais depende de existência de recursos 
disponíveis", no caso, "Os resultantes de anulação 
parcial de dotações orçamentárias, autorizadas em 
Lei." 

3. Outrossim, podemos informar que o referido 
engano não foi cometido na Proposta Orçamentária 
para 1969, que prevê uma inversão financeira de 
NCr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros 
novos) na COTELB. 

4. O artigo 1º do projeto ora em exame abre o 
aludido crédito especial. O artigo 2º anula as 
dotações classificadas indevidamente. O artigo 3º diz 
que o crédito vigorará até o término do exercício 
financeiro de 1969, prorrogando, portanto, o prazo de 
sua execução. 

5. Em conclusão, podemos afirmar que o 
presente projeto visa a corrigir um êrro de 
elaboração orçamentária, motivo pelo qual opinamos 
por sua aprovação com a seguinte: 

 
EMENDA Nº 1 – CF 

 
Ao art. 1º 
Onde se lê: 
"até a importância de" 

Leia-se, 
"no valor de". 
Sala das Comissões, em 4 de setembro de 

1968. – Argemiro de Figueiredo, Presidente – 
Fernando Corrêa, Relator – Aurélio Vianna – 
Adolpho Franco – Pessoa de Queiroz – Júlio Leite – 
Carlos Lindenberg – Bezerra Neto – Clodomir Millet – 
José Ermírio. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – O 
expediente lido vai à publicação. 

Sôbre a mesa, requerimentos de informações 
que vão ser lidos pelo Sr. 1º Secretário. 

São lidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO  
Nº 1.132, DE 1968 

 
SR. PRESIDENTE: – Requeiro, na forma da 

preceituação regimental vigente, informe o Poder 
Executivo, através do Ministério da Agricultura – 
CIBRAZEM –, quais os planos existentes visando à 
construção de uma rêde de armazéns móveis e em 
que regiões. 

Sala das Sessões, em 9 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO  
Nº 1.133, DE 1968 

 
SR. PRESIDENTE: – Requeiro, na forma da 

preceituação regimental vigente, informe o Poder 
Executivo, através do Ministério da Aeronáutica – 
DAC –, quais os estudos existentes visando à 
reformulação da política tarifária para as linhas 
domésticas. 

Sala das Sessões, em 9 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.134, DE 1968 

 
SR. PRESIDENTE: – Requeiro, na forma da 

preceituação regimental vigente, informe o Poder 
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Executivo, através do Ministério do Interior, se 
existem estudos ou planos para criação da Comissão 
de Valorização do Vale do São João, no Estado do 
Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, em 9 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO  
Nº 1.135, DE 1968 

 
SR. PRESIDENTE: – Na forma do Regimento 

Interno, solicito informe o Poder Executivo, através 
do Ministério das Comunicações – DCT –, qual o 
número de funcionários licenciados em todo o País, 
especificando o montante por Estado e se entre 
êsses funcionários algum ou alguns são ociosos, isto 
é, licenciados conforme a Lei nº 5.413, de 10-4-68. 

Sala das Sessões, em 9 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO  
Nº 1.136, DE 1968 

 
SR. PRESIDENTE: – Requeiro, na forma da 

preceituação regimental vigente, informe o Poder 
Executivo, através do Ministério da Justiça, quais as 
providências adotadas a fim de efetuar a 
transferência do Tribunal Superior do Trabalho para 
a Capital da República, na forma da Constituição 
vigente. 

Sala das Sessões, em 9 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO  
Nº 1.137, DE 1968 

 
SR. PRESIDENTE: – Requeiro, na forma da 

preceituação regimental vigente, informe o  
Poder Executivo, através do Ministério das  
Minas e Energia – ELETROBRÁS –, quais as  
regiões do Estado do Rio de Janeiro a  
serem beneficiadas com a execução do  
sistema básico de Transmissão das Cen- 
 

trais Elétricas Fluminenses (CELF), através de 
financiamento do BID. 

Sala das Sessões, em 9 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO  
Nº 1.138, DE 1968 

 
SR. PRESIDENTE: – Requeiro, na forma do 

preceito regimental, informe o Poder Executivo, 
através do Ministério dos Transportes – Comissão de 
Marinha Mercante –, quais os planos existentes para 
reformular e regularizar as linhas nacionais de 
cabotagem. 

Sala das Sessões, em 9 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO  
Nº 1.139, DE 1968 

 
SR. PRESIDENTE: – Requeiro, na forma da 

preceituação regimental vigente, informe o Poder 
Executivo, através do Ministério da Agricultura – 
Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário –, 
quais os núcleos coloniais instalados, bem como 
quais os planos para instalação de outros. 

Sala das Sessões, em 9 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.140, DE 1968 

 
SR. PRESIDENTE: – Requeiro, na forma do 

disposto no Regimento, informe o Poder Executivo, 
através do Ministério da Agricultura – SUDEPE –, 
sôbre o seguinte: 

a) Quais os planos da SUDEPE para aquisição 
de barcos de pesca exploratória? 

b) Que providências foram ou serão adotadas 
para preparar o pessoal a ser empregado nesses 
barcos? 

c) Quais as regiões do País a serem 
beneficiadas com a aquisição dessas embarcações? 
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d) Qual o montante dos recursos aa serem 
empregados, sua origem e modo de financiamento? 

Sala das Sessões, em 9 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.141, DE 1968 

 
SR. PRESIDENTE: – Requeiro, na forma da 

preceituação regimental vigente, informe o Poder 
Executivo, através do Ministério da Justiça – Fundação 
Nacional do Bem-Estar do Menor –, sôbre suas 
atividades em benefício do menor no Distrito Federal. 

Sala das Sessões, em 9 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO  
Nº 1.142, DE 1968 

 
SR. PRESIDENTE: – Requeiro na forma da 

preceituação regimental vigente, informe o Poder 
Executivo, através do Ministério da Fazenda – 
Conselho Monetário Nacional –, sôbre o seguinte: 

1) O CMN aprovou alguma proposta de 
companhias nacionais de navegação aérea no 
sentido de que o Govêrno, por seus órgãos 
específicos, pagasse suas dívidas no exterior? 

2) Caso afirmativo, que companhias, em que 
têrmos foi feita a proposta, o montante, a taxa 
cambial aplicada e o modo de pagamento? 

Sala das Sessões, em 9 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 
Os requerimentos lidos serão publicados e, em 
seguida, despachados pela Presidência. 

A Presidência deferiu os seguintes 
Requerimentos de Informações: 

 
De autoria do Senador Leandro Maciel 
 
– Nº 1.016/68, ao Ministério das Minas e 

Energia. 

De autoria do Senador Vasconcelos Tôrres 
 
– Nº 1.021/68, ao Ministério dos Transportes; 
– Nº 1.022/68, ao Ministério da Saúde; 
– Nº 1.023/68, aos Ministérios da Fazenda e 

dos Transportes; 
– Nº 1.024/68, ao Ministério Extraordinário 

para Assuntos do Gabinete Civil; 
– Nº 1.025/68, ao Ministério dos Transportes; 
– Nº 1.026/68, ao Ministério das Minas e 

Energia; 
– Nº 1.045/68, ao Ministério Extraordinário 

para Assuntos do Gabinete Civil; 
– Nº 1.082/68, ao Ministério da Saúde; 
– Nº 1 100/68, ao Ministério do Trabalho e 

Previdência Social; 
– Nº 1.101/68, ao Ministério dos Transportes; 
– Nº 1.102/68, ao Ministério da Fazenda; 
– Nº 1.103/68, ao Ministério dos Transportes; 
– Nº 1.104/68, ao Ministério do Trabalho e 

Previdência Social; 
– Nº 1.105/68, ao Ministério do Trabalho e 

Previdência Social; 
– Nº 1.106/68, ao Ministério da Aeronáutica; 
– Nº 1.107/68, ao Ministério do Trabalho e 

Previdência Social; 
– Nº 1.112/68, ao Ministério do Trabalho e 

Previdência Social; 
– Nº 1.113/68, ao Ministério das Minas e 

Energia; 
– Nº 1.114/68, ao Ministério do Interior; 
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– Nº 1.115/68, ao Ministério do Trabalho e 
Previdência Social; 

– Nº 1.130/68, ao Ministério da Fazenda. 
 
De autoria do Senador Lino de Mattos 
 
– Nº 1.069/68, ao Ministério dos Transportes; 
– Nº 1.094/68, ao Ministério da Agricultura; 
– Nº 1.095/68, ao Ministério das Minas e 

Energia; 
– Nº 1.116/68, ao Ministério dos Transportes; 
– Nº 1.120/68, ao Ministério do Planejamento 

e Coordenação-Geral; e 
– Nº 1.121/68, ao Ministério da Indústria e do 

Comércio. 
 
De autoria do Senador Mário Martins 
 
– Nº 1.119/68, ao Ministério do Planejamento 

e Coordenação-Geral; e 
– Nº 1.129/68, ao Ministério da Agricultura. 
 
De autoria do Senador Raul Giuberti 
 
– Nº 1.122/68, ao Ministério das Minas e 

Energia. 
A Presidência recebeu o Ofício nº G-161, de 6 

do corrente mês, do Sr. Governador do Estado do 
Rio de Janeiro, solicitando autorização do Senado 
para financiamento, pelo Govêrno da Iugoslávia, de 
US$Yug 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil 
dólares iugoslavos), para c1 

ompra de 50 tratores de esteiras. 
O ofício será encaminhado às Comissões 

competentes. 
Há vários oradores inscritos, o primeiro dos 

quais é o nobre Senador Edmundo Levi, a quem dou 
a palavra. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Não 
está presente o nobre Senador Edmundo Levi. 

Tem a palavra o nobre Senador Aarão 
Steinbruch. 

O SR. AARÃO STEINBRUCH (sem revisão 
do orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi, 
há alguns meses, convertido em lei, projeto que 
determina ser dispensável a idade para concessão 
de aposentadoria aos que trabalham em serviço 
insalubre ou perigoso. A legislação anterior 
determinava a concessão dêsse benefício não só 
provando o contribuinte, ou associado da 
Previdência Social, que tinha determinado número 
de anos de trabalho insalubre ou perigoso, como 
também deveria provar ter 50 anos de idade. 

Essa determinação de contar o associado 50 
anos de idade foi derrogada por lei, já há meses 
sancionada pela Presidência da República. 
Entretanto, para ser posta em vigor essa 
determinação, necessitaria ser a mesma 
regulamentada. E, há 15 dias ainda, o ilustre Vice-
Líder do Govêrno nesta Casa, o eminente Senador 
Petrônio Portela, lia uma carta do Sr. Ministro do 
Trabalho e Previdência Social, na qual o mesmo 
informava ao Senado que já tinha sido 
regulamentada a lei e que dependia apenas de 
publicação no Diário Oficial. Ora, Sr. Presidente, 
decorridos são já 15 dias do anúncio, pelo Líder, de 
que a lei já fôra regulamentada. Entretanto, 
compulsando os Diários Oficiais daquela  
data até hoje, verifiquei, com surprêsa, que não foi 
baixado, ainda, o decreto regulamentador da 
matéria. 

Daí por que, Sr. Presidente, eu solicitaria do 
Ministro do Trabalho, as providências necessárias 
para que fôsse regulamentada, e se realmente o foi, 
conforme informou, que fôsse assinada pelo 
Presidente da República e, depois de assinada, 
publicada no Diário Oficial competente, para que os 
empregados possam instruir imediatamente seus 
pedidos de aposentadoria, baseados nas condições 
dessa lei. Mesmo porque, eu vou citar o 
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exemplo de Minas Gerais – de Morro Velho, cujos 
operários, trabalhando em serviço perigoso e 
insalubre, podem aposentar-se com 15 anos de 
trabalho, e Criciúma, em Santa Catarina, onde há o 
caso da mina de carvão. Os filhos estão esperando 
trabalho na mina de carvão, pois os habitantes vivem 
em razão dessa indústria. Se êles têm tempo para se 
aposentarem – e podem aposentar-se – que muitos 
já têm 15 ou 20 anos de serviço, até mais – porque 
agora independe da idade para a concessão do 
benefício, poderiam ser preenchidos êsses lugares 
por outras pessoas que demandam êsse mercado de 
trabalho. 

Daí por que, Sr. Presidente, é urgente a 
providência no sentido da regulamentação da 
matéria. O Sr. Presidente da República já tinha 
assinado um prazo para o Ministro do Trabalho 
proceder a essa regulamentação. Prorrogou êsse 
prazo até o fim do mês próximo passado. O Sr. 
Ministro do Trabalho, em carta que enviou, dizia que 
já havia regulamentado essa matéria. Mas, até hoje, 
o Diário Oficial não publicou. Daí por que as 
providências são necessárias, a fim de ser regulado 
o assunto. 

Quero, também, Sr. Presidente, aproveitar o 
ensejo para congratular-me com a revista 
Diamantário, que se edita na antiga Capital da 
República, em razão de seu jubileu; completará, no 
dia 25 dêste mês, 25 anos de existência. 

É uma revista dedicada – conforme o próprio 
nome diz – àqueles que exploram o comércio de 
minérios, jóias, relógios etc. 

Quero congratular-me com seu Diretor, Sr. 
José Burgos, que conseguiu, por êsses anos todos, 
fazer uma publicação regular, que é coisa inédita no 
Brasil. 

Ao Diretor e àqueles que trabalham na revista, 
as minhas felicitações, em razão do transcurso do 
seu jubileu. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Tem 
a palavra o Sr. Senador Vasconcelos Tôrres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (sem 
revisão do orador.): – Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, infelizmente, as atenções da imprensa 
falada, escrita e televisionada voltam-se para o meu 
Estado, neste instante, particularmente para a 
Baixada Fluminense, onde vem de ocorrer fato 
lamentável, servindo ao noticiário mais escandaloso 
e que, Sr. Presidente, merece, no meu modo de 
entender, uma palavra especial da parte de nossas 
autoridades. 

Desgraçadamente, num distrito de Nova 
Iguaçu, em Morro Agudo, se instalou um antro do 
tipo nazista, onde duas feras autênticas, cuidando 
dos seus interêsses pessoais e egoísticos, tendo 
como chamariz a desvalida criança brasileira, 
praticam uma série de iniqüidades. 

As fotografias dão conta de crianças 
esqueléticas, subnutridas, olhos esbugalhados, 
maltrapilhas, rôtas, sujas, um quadro comparado 
com o de Biafra. As crianças fotografadas revelam 
costelas salientes e magreza impressionante. 

Sr. Presidente, nós, do Estado do Rio de 
Janeiro, estamos contristados com o fato. Entretanto, 
tal como na nossa província, existem outros 
desumanos em outras partes do Brasil. O mesmo se 
verifica, em particular, na antiga capital da República, 
o atual Estado da Guanabara, com cêrca de 2.000 
instituições de amparo ao menor, algumas 
registradas, outras ilegais. 

A nossa sensibilidade de fluminense faz com 
que, neste instante, ocupemos a tribuna para 
verberar aquêles que, devendo cuidar da assistência 
ao menor, o deixam abandonado ao seu triste 
destino, sem que providências sejam tomadas para 
coibir os abusos, as maldades e, por que não dizer, 
os crimes perpetrados contra a infância da nossa 
Pátria. 
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A chamada Vivenda da Luz, em Morro Agudo, 
descoberta pela Polícia, apenas deu um quadro 
triste, cruel e terrível do que se observa, com o 
menor, em todo o Brasil. 

Enquanto duas feras comandavam o referido 
estabelecimento, que se dizia protetor dos órfãos, 
em outras regiões da nossa Pátria, diretores de 
antros semelhantes, indivíduos inescrupulosos, saem 
a campo com livros de ouro, com listas e vão – 
prevalecendo-se do pouco de sadismo que há em 
alguns setores da opinião pública – à própria 
televisão, para demonstrar, ao vivo, as chagas 
sociais, as mazelas, os desajustamentos dessa 
criançada, para a qual, infelizmente, a nossa Pátria 
não tem olhado. 

Quero repudiar o que ocorreu em Nova 
Iguaçu, quero lamentar, Sr. Presidente, que, 
justamente, ao nosso Estado natal, tenha a Polícia 
jogado na onda da publicidade tudo de dantesco que 
ali ocorreu. Assim, como Senador da República, 
peço às nossas autoridades policiais e judiciárias 
sejam implacáveis na apuração do delito, sem 
contemplação, sem dar atenção àqueles que, talvez, 
venham a influenciar, no sentido de que o processo 
não tenha a devida tramitação. 

Lamentando a morte das criancinhas do 
chamado Abrigo Vivenda da Luz, Sr. Presidente, diria 
que, em relação ao mesmo, o Campo de Dachau perde 
de intensidade, porque lá era o nazismo, enquanto, no 
Brasil, ocorre massacre de crianças brasileiras que, em 
lugar de bem alimentadas e educadas, sofriam castigos 
violentos, inenarráveis, inclusive a pena de morte 
decretada pela cadela nazista e pelo cão fascista que 
dominavam êsse asilo, no Distrito de Morro Agudo, em 
Nova Iguaçu. 

Há, ainda, o caso triste de uma garotinha com 
menos de dez anos, assassinada a ponta-pés; há o 
conluio infame de exploradores da morte, dos 
chamados "papa-defuntos", que não entravam em 
 

detalhes maiores para o sepultamento dessas 
criancinhas. 

Sr. Presidente, ainda um quadro de terror: é 
que, no momento em que êsses desvalidos e 
infelizes, que culpa nenhuma tiveram de haver 
nascido nesta Pátria, eram castigados, ligavam uma 
vitrola no som máximo, e, pelo terror, os colegas de 
infortúnio também eram obrigados a cantar  
alto a fim de que os gemidos fôssem abafados, na 
alacridade em que a desgraça tinha por pano de 
fundo essa crueldade que tanto revolta o  
sentimento brasileiro. 

Mas, Sr. Presidente, se lamento o que ocorreu 
no meu Estado, quero que as nossas autoridades 
sejam advertidas de que existem outros asilos 
"Vivenda da Luz" espalhados em todo o território 
nacional. Há outros lugares, inclusive na Guanabara, 
e também no meu Estado, em Minas Gerais, e no 
próprio Estado de São Paulo, sem falar no Nordeste, 
aonde a criança é recolhida, sem que o Estado 
fiscalize. O que há de mais importante é o apoio ao 
menor, ao menor órfão, ao menor desajustado, ainda 
que tenha pai e mãe. A experiência nos diz que há 
crianças internadas em orfanatos, asilos, tendo pai e 
mãe, fruto dessa sociedade desigual e injusta em 
que vivemos. 

Houve nesta Pátria o SAM, que foi talvez o 
maior colégio de formação de marginais e criminosos 
neste País, e o próprio diretor do Asilo Vivenda da 
Luz é um egresso do SAM. 

Aqui mesmo em Brasília, nesta cidade de 
apenas oito anos, quem quer que passe pela  
W-3, pelo Eixo, no Aeroporto, à porta do Hotel 
Nacional ou do Brasília Palace, ou de qualquer  
lugar, vê essas criancinhas que, não tendo o  
amparo que deveriam ter, ou pedem esmolas, ou 
engraxam sapatos indiscriminadamente, sem que, 
todavia, a nova Capital, a mais nova cidade da 
América Latina, olhe para êsse problema. Imagi- 
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nem, portanto; velhas cidades como o Rio de 
Janeiro, Recife, Salvador, onde há um percentual 
imenso de crianças desajustadas e encaminhadas a 
êsses asilos. Hoje, inclusive, uma nova indústria que 
as nossas autoridades administrativas e da própria 
segurança nacional deveriam examinar: a nova 
indústria, que a televisão explora. Exibir a desgraça 
infantil na televisão é produtivo e os órgãos que 
consultam a opinião pública verificaram que podem 
emocionar a população e carrear recursos, não para 
assistência a êsses infelizes, mas para os bolsos de 
elementos inescrupulosos que, à custa da desgraça 
dos outros, enriquecem-se e marginalizam o Brasil. 
Dou o aparte ao nobre Senador. Aarão Steinbruch. 

O SR. AARÃO STEINBRUCH: – V. Ex.ª traz ao 
conhecimento da Casa os lamentáveis episódios que 
ocorreram na "Vivenda da Luz". V. Ex.ª lembra muito 
bem que fatos idênticos devem estar ocorrendo em 
muitos Municípios e muitos Estados da Federação. Na 
Câmara dos Deputados, se instituiu Comissão de 
Inquérito para apurar a existência de entidades que 
recebiam subvenções do Govêrno Federal, inclusive 
subvenções dadas no Orçamento por Deputados e 
Senadores, e concluiu que muitas dessas instituições 
eram fantasmas. Mas essa Comissão limitou-se a isto, 
à existência ou não' de entidades que recebem verbas 
federais. Deveria ir mais a fundo, e V. Ex.ª, que é um 
dos parlamentares mais profículos e trabalhadores 
desta Casa... 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Muito 
obrigado. 

O SR. AARÃO STEINBRUCH: – ...poderia 
inclusive sugerir a idéia da instituição de uma Comissão 
para se estudar cada entidade que se forma, e  
muitas delas, embora tenham aspecto jurídico, se 
formam para receber verbas e não as aplicam.  
Seria o caso de uma grande Comissão no Senado  
para conhecer as origens de cada instituição que se 
forma e que recebe polpudas verbas federais, es- 
 

taduais e municipais e as desvirtua, como é o caso 
dêsse pretenso asilo de Nova Iguaçu. 

O SR. VASCONCELOS TORRES: – Exato. 
Devo dizer a V. Ex.ª que a facilidade legislativa faz 
com que essas instituições, sem exame maior, sejam 
consideradas de utilidade pública; então, com um 
decreto, seja de que Estado fôr, êles comparecem, 
homens interessados na vil operação, à televisão de 
todos os Estados dêste País. E V. Ex.ª vê, no vídeo 
criancinhas, sem maior exame, sendo a população 
chamada a dar o seu auxílio. 

O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Ainda há 
dias, foi o caso do Programa de Dercy Gonçalves, 
em que se conseguiu, imediatamente, á quantia de 
um milhão e meio de cruzeiros para o diretor de um 
asilo. 

O SR. VASCONCELOS TORRES: – E foi 
êsse programa que trouxe à baila êsses 
acontecimentos. É uma pena, Sr. Presidente, que vá 
inscrever nos Anais êsses nomes, mas vou ter que 
fazê-lo como depoimento que a própria polícia 
deveria recolher. Temos, por exemplo, o programa 
do Chacrinha, temos a ignomínia do casamento na 
tevê, de Raul Longras, que é um deboche à cultura 
do nosso povo e à nossa sensibilidade. E também o 
programa de J. Silvestre, inegàvelmente um 
comandante de auditórios; com boa voz, Sr. 
Presidente, mas que tem que angariar público para 
os que anunciam os produtos .como pasta de dentes, 
sabonetes, marcas de óleos comestíveis, quejandos, 
e que, entretanto, trazem depois, no "underground", 
êsse cotejo de misérias, de insolências e de 
indignidades que estamos vendo, como o caso de' 
Nova Iguaçu. 

Quero também dizer ao Senado que não é só 
o caso de Nova Iguaçu, pois, existem cêrca de duas 
mil entidades, na Guanabara e no meu Estado, que o 
nosso aparelho policial ainda não pôde  
divulgar. Nós vamos ver que aquêles que 
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poderiam dirigir o Brasil de amanhã ficam 
subalternizados moralmente, massacrados, porque não 
aprendem a ler, não aprendem a escrever, não 
aprendem civismo. São obrigados apenas a caminhar 
pelas ruas com um pires na mão. Alguns se servem de 
recursos, de atrativos musicais. E essas crianças vão, 
com instrumentos rudimentares, a emocionar a 
população, sem que o dinheiro vá para elas, sem que o 
dinheiro seja investido na educação e na recuperação 
moral dêsses jovens desajustados, dêsses pequeninos, 
Sr. Presidente, repito, que não tiveram culpa de nascer 
aqui, mas que terão que ter, e têm que ter, o apoio das 
nossas autoridades. 

Onde está a Fundação do Bem-Estar do 
Menor? Onde está o Juizado de Menores? Onde 
está, Sr. Presidente, a própria polícia, tanto a 
Federal, quanto a Estadual e a Municipal? Onde está 
a vigilância que deveria ser exercida e exercitada no 
sentido de que se evitasse _obr constrangimento e 
que hoje, a nós, fluminense, nos _obre poupado o 
vexame de ter localizado em nossa terra um antro 
nazista, um campo de concentração, um Dachau 
verde-amarelo, um Dachau fluminense, agora 
surgindo numa atmosfera de piedade para aquêles 
que, segundo as fotografias da imprensa, se 
enternecem, se acariciam dando a impressão de 
bondade, quando nós temos consciência e ciência 
de que essas pessoas, verdadeiras feras, não 
visavam outra coisa senão ao proveito pessoal, do 
que já se pode dar conta através das primeiras 
investigações policiais que foram feitas. 

Sr. Presidente, que o problema sirva de 
advertência, que o problema seja devidamente 
superado pelas nossas autoridades, a fim de que 
outras “Vivendas da Luz não apareçam. E veja V. 
Ex.ª o paradoxo: “Vivenda da Luz”. Na escuridão 
mais terrível. Não podia haver luz, onde predominava 
a noite da miséria, a escuridão do sofrimento.  
E hoje a vizinhança conta, e cinicamente os 
 

papa-defuntos relatam que eram chamados a fazer o 
caixão e que recebiam a tempo e a hora o dinheiro 
dessas encomendas macabras. 

Sr. Presidente, é revoltado que ocupo a 
tribuna, lamentando o que ocorreu em Nova Iguaçu, 
chamando particularmente a atenção do Presidente 
Costa e Silva, para que Sua Excelência veja outras 
“Vivendas da Luz” espalhadas por êste território: no 
Nordeste, principalmente na Baixada Fluminense, o 
nôvo Nordeste sem sêca, onde as crianças não têm 
escolas, não têm remédio, não têm meios não têm 
recursos. Apesar de essas “vivendas” terem o nome 
de “asilo” ou “orfanato”, lá se encontram crianças que 
têm pai e mãe, pais e mães sofredores _obre País, 
com o índice de desemprêgo aumentando 
gradativamente, malgrado o otimismo de estatísticas 
falsas. 

Se acontece no meu Estado, e na Guanabara 
também, imaginem V. Ex.ª, Srs. Senadores, no 
Nordeste, no Norte e aqui, como dito há pouco, na 
nova Brasília?! De vez em quando, à porta do 
Congresso deparamo-nos com quadros aterradores 
da miséria infantil. 

Haja a legislação para o menor. Compreenda-
se que o País, a continuar assim, terá futuro muito 
negro. Se não estruturarmos em tempo as medidas 
necessárias para coibir os abusos, proliferarão novas 
“Vivendas da Luz” por tôda esta imensa Pátria 
brasileira. 

Sr. Presidente, espero que os nossos homens 
de Govêrno, todos êles, do Executivo, do Legislativo 
e do Judiciário, atentem para êste quadro de 
miserabilidade social revelado assim, sem retoque, 
com apuração dos graves fatos ocorridos, no Distrito 
de Morro Agudo, no Município de Nova Iguaçu, na 
velha província fluminense. 

Sr. Presidente, V. Ex.ª vai me permitir – porque 
me deu assim impressão que V. Ex.ª havia pensado 
que eu ia terminar –, mas ainda quero falar sôbre outro 
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tema, relativo à Baixada Fluminense, das áreas 
sociais mais difíceis desta Nação, e onde as tensões 
se desenvolvem em ritmo gradativo. É sôbre a 
dispensa de trabalhadores da Fábrica Nacional de 
Motores. Quando alertei o Congresso sôbre a 
inconveniência da venda dêsse patrimônio nacional 
ao grupo italiano da Alfa-Romeo, eu previa que fatos 
graves iriam acontecer naquela região. A Fábrica, 
que já estava recuperada financeiramente, ao ser 
vendida criou a intranqüilidade social. Porque, a Alfa-
Romeo decidiu dispensar centenas de trabalhadores. 
Ainda se fôssem observadas as disposições legais 
que regem a matéria, muito que bem. Mas, Sr. 
Presidente, é que o italiano, o italiano é muito bom 
cantando, mas é péssimo pagando. E as 
indenizações, que deveriam ser feitas normalmente, 
começaram a ser discutidas. Chamaram os 
trabalhadores para receberem 80%, depois 70%, 
60%, depois 50%! 

Outro fato que eu gostaria chegasse ao 
conhecimento do Senador Jarbas Passarinho é que 
a matéria, devendo ter a assistência da Delegacia do 
Trabalho do Estado do Rio de Janeiro – porque é no 
Estado do Rio de Janeiro que a Fábrica Nacional de 
Motores tem a sua base territorial – o assunto está 
sendo examinado na Delegacia do Trabalho do 
Estado da Guanabara, e com isto não me conformo, 
absolutamente. 

Sr. Presidente, o italiano da Alfa-Romeo – do 
outro, do descendente de italiano, nós gostamos –, 
aquêle italiano apátrida, de capital, não olha essas 
situações, principalmente quando quer esmagar 
brasileiros, inclusive brasileiros que. ali se 
especializaram nos setores da indústria 
automobilística. 

O SR. CLODOMIR MILLET: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Com 
prazer. 

O SR. CLODOMIR MILLET: – Com relação a 
esta dispensa de empregados da Fábrica Nacional 
de Motores, perguntaria se a dispensa está-se 
processando por conta do Govêrno brasileiro ou já é 
a firma compradora que quer limpar a área para 
tomar conta da emprêsa com muito menos gente, 
com muito menos encargos. 

O SR. VASCONCELOS TORRES: – A 
dispensa está sendo feita pelo capital adquirente. 
Quando o Govêrno fêz a transação, determinou que 
as indenizações seriam feitas e que nenhum 
trabalhador seria exonerado. Naquela primeira fase, 
em que a nossa crítica era mais veemente e, para 
coonestar a transação, dizia-se: "Nenhum trabalhador 
será prejudicado. A Fábrica já está sendo recuperada, 
de maneira que não haverá problema. O Govêrno 
estará atento no sentido de que ninguém seja 
exonerado." Entretanto, a Alfa-Romeo parece que não 
ouviu ou não leu o que se publicava e se divulgava 
aqui. E, impiedosamente, está demitindo, não apenas 
aquêles, digamos, que poderiam ser considerados 
ociosos, mas velhos funcionários especializados. Para 
o grupo Alfa-Romeo, é muito melhor – segundo êles – 
ter gente da casa do que daqui. Se ainda fôsse um 
número razoável, estaria conformado. Mas, Sr. 
Presidente, as dispensas estão sendo feitas em 
massa, sem obedecer o ritmo legal das indenizações 
fixado em nosso Direito do Trabalho. Diz-se que os 
italianos gostam de regatear; talvez tanto quanto os 
sírios-libaneses. Quem visita a Itália observa que uma 
das coisas que se aprende, em primeiro lugar, é a 
regatear; o italiano dá um preço por determinada 
coisa e na entrega às vêzes a mercadoria fica 
reduzida a 80%. É evidente que estão praticando isso, 
lá em Duque de Caxias. Estimamos êsse  
povo e nenhuma restrição fazemos aos seus 
descendentes, mas o defeito é do país intrínseco. 
Cada Nação tem a sua característica, a sua tipicidade. 
Lá a tendência é regatear, é baixar, naquela mí- 
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mica, naquela gesticulação muito latina, de que são 
êles campeoníssimos. 

É o que está acontecendo. A lei trabalhista 
está sendo burlada e o empregado, diante do 
desespêro, de perder o emprêgo, vai aceitando os 
70, 60, 50 e até 40%; se não aceitar, recorre à Junta 
de Conciliação e Julgamento. E, desgraçadamente, 
como demora um julgamento trabalhista neste País! 
Poderão receber os 100% daqui, talvez, a 4, 5 ou 6 
anos sem correção monetária. E, diante dessa 
perspectiva, não' há outra escolha. É uma verdadeira 
coação. 

Aliás, Sr. Presidente, aqui no Senado tive 
oportunidade de dizer que, em Duque de Caxias, já 
se designou a FNM, Fábrica Nacional de Motores, 
como Fábrica Nacional de Milão. Denominação esta 
que ficará, creio eu. Quer dizer que em Duque de 
Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, na República 
Federativa do Brasil, haverá uma Fábrica Nacional 
de Milão. Fôsse ela realmente nacional, haveria mais 
compreensão, mais tolerância, mais diálogo. Mas 
são as liras italianas ou o dólar ou a moeda 
internacional. 

Sr. Presidente, os novos Diretores  
italianos que se encontram em Duque de Caxias 
procuram convencer o povo de que na  
desgraça é que o brasileiro fica bem. É esta a 
capacidade do italiano de falar, de cantar. E como 
cantam "biene". Tudo isto está criando um 
desajustamento gravíssimo no Município de Duque 
de Caxias. 

O SR. CLODOMIR MILLET: – Mas, eminente 
Senador, segundo depreendi das palavras de V. 
Ex.ª, do quantitativo total da Fábrica Nacional de 
Motores havia uma parte que se destinaria às 
indenizações. Agora, regateando, pagando menos 
aos empregados despedidos, o saldo fica para 
quem? É a emprêsa que ganha ou esta quantia 
estaria reservada como parte da compra? 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – A emprêsa 
ganha sempre. Adentrei bem o assunto, escarafunchei-
o, lurei-o. A verdade é que a fábrica, no Govêrno 
Castello Branco, estava sendo negociada por 40 
milhões de dólares e a transação hoje foi feita por 36 
milhões de dólares, condescendência maior do que a 
anterior. Data venia, condeno o Sr. Ministro da Indústria 
e do Comércio, por julgar que foi um péssimo negócio 
para o País e, ainda, ressalvando que as nossas fôrças 
armadas tiveram grande prejuízo, de vez que lá já se 
estava fabricando um protótipo de carro leve de 
combate para atender às necessidades do Exército e 
da nossa Marinha. Mas, o aparte de V. Ex.ª Senador 
Clodomir Millet, é oportuno. Entretanto, tratando-se de 
dinheiro, a classificação é difícil, porque é 
desagradável. É com o nosso dinheiro mesmo, 
aparentemente dêles, que se está fazendo a despedida 
em massa e levando o desemprêgo a uma área 
industrial importantíssima, como é a de Duque de 
Caxias, em meu Estado. 

Lavro aqui o meu protesto chamando ainda a 
atenção do Sr. Ministro do Trabalho, para o fato de 
que há uma Delegacia Regional do Trabalho do 
Estado do Rio que foi colocada à margem. Por que 
levar os processos de rescisão de contrato para a 
Delegacia Regional do Trabalho da Guanabara 
quando o Estado do Rio tem a sua própria 
Delegacia? Espero que o Sr. Ministro Jarbas 
Passarinho – parece que só lhe mostram os elogios 
que se fazem aqui, e eu sou dos primeiros a elogiar 
S. Ex.ª, mas, quando se trata de um apêrto de 
crânio, não o levam ao Sr. Ministro do  
Trabalho – espero que S. Ex.ª tome conhecimento 
do meu protesto, como Senador da República  
eleito pelo Estado do Rio, contra o que se está 
fazendo na Fábrica Nacional de Motores, contra a 
coação de assinatura de rescisão de contratos  
de trabalho, dando-se menos do que o  
operário tem direito a receber pelo tempo de 
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serviço e pelo capital de dedicação, por que a ALFA 
ROMEO não se interessou, e que serve de base 
para fixar o protesto que faço neste momento. 

Sr. Presidente, a segunda-feira nos  
permite uma espécie de calidoscópio. É uma  
Sessão fraca, e eu me valho disso para também  
fixar outro assunto que tem preocupado muito  
o meu Estado: é a ameaça de extinção do Pôrto de 
Niterói. Pôrto que custou uma fortuna, pode ter 
condições de ser auxiliar do segundo atracadouro do 
País, que é o da Guanabara, por ameaças de 
interêsses escusos, não tem tido o movimento 
necessário, embora em algumas oportunidades 
tenha servido para que o desembarque de trigo e de 
óleo, o embarque de café e de outros produtos do 
País aliviasse o congestionamento das áreas 
portuárias de todo o Brasil, particularmente a da 
Guanabara. 

Assim sendo, queria pedir ao digno  
Ministro dos Transportes, Coronel Mário Andreazza, 
que voltasse as suas atenções para o Pôrto de 
Niterói, a fim de que êle não se extinga, 
melancòlicamente. 

Naquele pôrto, os Srs. Senadores sabem, à 
sua ilharga, se encontram os principais estaleiros do 
País e, independentemente disso, a indústria naval, 
importante que é no meu Estado, necessita, quase 
sempre, de peças que se fabricam em outras 
unidades da Federação e até no estrangeiro. 
Querem transformar o Pôrto de Niterói em centro 
pesqueiro, mas eu entendo que, se nós o 
reaparelhássemos e se o Estado do Rio tivesse uma 
quota certa, por parte do IBC, para exportação de 
café, não estaríamos diante dessa ameaça, que 
muito preocupa o povo da minha terra, do qual sou o 
veículo neste instante, através das palavras que 
pronuncio. 

Para finalizar, Sr. Presidente, mais  
uma vez quero anunciar ao Senado que,  
no próximo dia 12 de setembro, estará 
 

sendo realizado, no Município de Volta Redonda, o 
Congresso de Vereadores do Estado do Rio de 
Janeiro. De saída, quero pedir desculpas por não 
estar aqui nas próximas quinta e sexta-feiras, pois 
quero levar aos edis fluminenses a palavra de 
confiança do Congresso, a nossa luta em favor 
daquilo que a edilidade tem por tema e por ideal: 
primeiro, a regulamentação do artigo 16, § 2º, a fim 
de que todos os vereadores percebam subsídios, e 
não apenas os das capitais e das cidades com mais 
de 100 mil habitantes. É injusto, Sr. Presidente, que, 
em cidades com 50 mil habitantes, mas 
econômicamente superiores até às de 200 mil 
habitantes, fiquem os vereadores sem recursos 
necessários. V. Ex.ª político militante que é, atuante, 
com vivência dos pagos gaúchos, sabe que o 
vereador, hoje, é um representante sujeito a 
despesas incontroláveis, desde a representação 
pròpriamente dita ao transporte, à alimentação, até 
os gastos mínimos, porque, sendo o representante 
mais direto do povo, a êle cumpre atender a 
despesas que não podem, de maneira nenhuma, 
deixar de ficar a seu cargo, quando há um 
nascimento, um casamento, um batizado, despesas 
com o futebol, a Igreja etc. Tendo que desembolsar 
uma parte da sua pecúnia para atender a êsses 
gastos, se êle não recebe subsídios, a exemplo de 
outros seus colegas, nós vamos estabelecer uma 
distinção odiosa entre vereadores de primeira e 
vereadores de segunda classe. Isto, em Volta 
Redonda, será amplamente debatido. Estarei lá e 
assumo o compromisso de aqui, da tribuna do 
Senado, dar conta de todo assunto, de natureza 
federal, que fôr debatido na Cidade do Aço, no meu 
Estado, nessa fabulosa Volta Redonda. Quero ainda 
pedir permissão a V. Ex.ª, Sr. Presidente, para 
endereçar à Mesa os seguintes requerimentos de 
informações: 

Ao Ministério da Fazenda, – Conselho 
Monetário Nacional – indagando sobre 
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pagamento de dívidas no exterior, de companhias 
brasileiras de aviação;  

– ao Ministério da Justiça – Fundação 
Nacional do Bem-Estar do Menor – informações 
sôbre assistência aos menores no Distrito Federal; 

– ao Ministério da Agricultura – Instituto 
Nacional do Desenvolvimento Agrário – informações 
sôbre núcleos coloniais; 

– ao Ministério dos Transportes – Comissão 
de Marinha Mercante – informações sôbre linhas de 
cabotagem; 

– ao Ministério das Minas e Energia – 
ELETROBRÁS – informações sôbre execução do 
sistema básico de transmissão das Centrais Elétricas 
Fluminenses (CELF); 

– ao Ministério da Justiça – informações sôbre 
a transferência do Tribunal Superior do Trabalho 
para a Capital da República. 

Êste assunto me parece importante,  
porque todos sabem que o Tribunal Superior do 
Trabalho está reagindo à vinda para Brasília.  
Acho que um tribunal deve ser o primeiro a  
cumprir a Constituição; se não o faz, eu gostaria que 
o Ministro da Justiça me dissesse por que isso está 
ocorrendo. 

– Ao Ministério das Comunicações – DCT – 
sôbre número de funcionários licenciados em todo o 
País; 

– ao Ministério do Interior indago sôbre a 
criação da Comissão de Valorização do Vale do São 
João, no Estado do Rio; 

– ao Ministério da Aeronáutica – DAC – 
informações sôbre política tarifária; 

– ao Ministério da Agricultura – CIBRAZEM – 
informações sôbre construção de armazéns móveis; 

– informações sôbre aquisição de barcos de 
pesca exploratória. 

Nada mais havendo que tratar, peço 
desculpas a V. Ex.ª e encerro minha intervenção no 
dia de hoje. E muito agradeço a atenção com que V. 
Ex.ª me ouviu. 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Milton Trindade – Clodomir Millet – Petrônio 

Portela – Argemiro de Figueiredo – Pessoa de 
Queiroz – Leandro Maciel – José Leite – Antônio 
Balbino – Aurélio Vianna – Gilberto Marinho – 
Nogueira da Gama. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – 
Terminado o período destinado ao Expediente, 
passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Item 1 
 
Discussão, em turno único (com apreciação 

preliminar da constitucionalidade, de acôrdo com o 
art. 265 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da 
Câmara nº 135, de 1968 (nº 2.747-B, de 1957, na 
Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores 
– Serviço de Assistência a Menores –, o crédito 
especial de Cr$ 2.000.000,00, destinado à conclusão 
das obras do Patronato Agrícola e Industrial (PAI), na 
Cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais, tendo: 

 
PARECER, sob nº 701, de 1968, da 

Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade. 
Em discussão o projeto, quanto à 

constitucionalidade. (Pausa.) 
Se nenhum Senador quiser fazer uso da. 

palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
A matéria deixa de ser submetida à votação 

por falta de quorum. 
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Item 2 
 
Discussão, em turno único, do Requerimento 

nº 1.010, de 1968, de autoria do Sr. Senador 
Josaphat Marinho, solicitando informações ao 
Ministério da Fazenda sôbre a contratação, pelo 
Banco do Brasil, de dois empréstimos com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor 
total de US$ 25.000.000, sob a garantia, mediante 
fiança, do Tesouro Nacional, de acôrdo com a 
decisão daquele estabelecimento nacional, em 
reunião de sua Diretoria de 22 de maio de 1968 
(Diário Oficial de 30 de maio de 1968). 

 
Em discussão. (Pausa.) 
Como nenhum dos Srs. Senadores deseja 

discuti-lo, declaro encerrada a discussão. 
A votação do requerimento fica adiada por 

falta de quorum. 
 
Item 3 
 
Discussão, em primeiro turno (com apreciação 

preliminar da constitucionalidade, de acôrdo com o art. 
265 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
nº 79, de 1968, de autoria do Sr. Senador Bezerra Neto,  
 

que dispõe sôbre o enquadramento de servidores 
burocráticos lotados nas Alfândegas e Mesas  
de Rendas Alfandegadas no Grupo Ocupacional 
AF-300 – Fisco, e dá outras providências,  
tendo: 

 
PARECER, sob nº 668/68, da Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela rejeição, por 

inconstitucional. 
Em discussão. (Pausa.) 
Como nenhum dos Srs. Senadores deseja 

discuti-lo, declaro encerrada a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 
Esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Não há mais oradores inscritos. (Pausa.) 
Convoco os Srs. Senadores para uma  

Sessão extraordinária, amanhã, às 10 horas, com a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
TRABALHOS DE COMISSÕES 

 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 54 

minutos.) 
 



180ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 10 DE SETEMBRO DE 1968 
 

(EXTRAORDINÁRIA) 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO 
 

Às 10 horas, acham-se presentes os Srs. 
Senadores: 

Adalberto Sena – Oscar Passos – Edmundo 
Levi – Desiré Guarani – Milton Trindade – Cattete 
Pinheiro – Lobão da Silveira – Clodomir Millet – 
Victorino Freire – Petrônio Portela – Sigefredo 
Pacheco – Menezes Pimentel – Dinarte Mariz – Ruy 
Carneiro – Argemiro de Figueiredo – Pessoa de 
Queiroz – Arnon de Mello – Leandro Maciel – José 
Leite - Aloysio de Carvalho – Josaphat Marinho – 
Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Raul Giuberti 
– Paulo Torres – Aarão Steinbruch – Vasconcelos 
Tôrres – Aurélio Vianna – Gilberto Marinho – Milton 
Campos – Nogueira da Gama – João Abrahão – 
Pedro Ludovico – Fernando Corrêa – Guido Mondin 
– Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 
lista de presença acusa o comparecimento de 36 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da  
Ata da Sessão anterior, que é, sem debate, 
aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Sôbre a mesa, comunicação, cuja leitura será feita 
pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lida a seguinte: 
 

COMUNICAÇÃO 
 

Sr. Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência que me ausentarei do País, dentro de 
poucos dias, a fim de, no desempenho da missão 
com que me distinguiu o Senado, por designação de 
Vossa Excelência, representá-lo e participar da 
Assembléia Consultiva do Conselho da Europa, nas 
reuniões que êste organismo promoverá no decorrer 
dêste mês, na cidade de Strasbourg (França). 

Respeitosas saudações. 
Sala das Sessões, em 10 de setembro de 

1968. – Mem de Sá. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 

comunicação lida será publicada. 
Sôbre a mesa, requerimentos de informações, 

cuja leitura será feita pelo Sr. 1º-Secretário. 
São lidos os seguintes: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.143, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma da preceituação regimental 

vigente, informe o Poder Executivo, através  
do Ministério do Trabalho e Previdência Social  
– INPS  –, se existem estudos visando a estender  
a todos os funcionários do Instituto os be-  
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nefícios que eram dos funcionários do ex-IAPI, 
especialmente aquêles referentes ao pagamento de 
gratificações por biênios. 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1968. – Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.144, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma da preceituação regimental 

vigente, informe o Poder Executivo, através do 
Ministério dos Transportes, qual a destinação do 
pessoal do Pôrto de Niterói após sua transformação 
em Terminal Pesqueiro. 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1968. – Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.145, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma da preceituação regimental 

vigente, informe o Poder Executivo, através do 
Ministério das Minas e Energia – PETROBRÁS –, 
sôbre o seguinte: 

1º) Pretende a PETROBRÁS obter concessão 
da Venezuela para exploração de petróleo? Caso 
afirmativo, quais os planos e recursos a serem 
aplicados? 

2º) Se tal acontecer, não serão afetadas as 
explorações em território brasileiro? 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1968. – Vasconcelos Tôrres: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.146, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma da preceituação regimental 

vigente, informe o Poder Executivo, através  
do Ministério do Transportes – DNER –, se  
existem planos para construção de uma ponte sô-  
 

bre o Rio Itabapoana, em continuação à Rodovia 
Pirapetinga–Pádua–Bom Jesus, no Estado do Rio de 
Janeiro, interligando, assim, os sistemas rodoviários 
dêste Estado ao do Espírito Santo. 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1968. – Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.147, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Na forma da preceituação regimental vigente, 

requeiro informe o Poder Executivo, através do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social – INPS  
–, se os imóveis de propriedade do Instituto Nacional 
de Previdência Social, que não lhe são necessários 
ou não estejam sendo solicitados pelo Banco 
Nacional de Habitação, serão vendidos, e, em caso 
positivo, quando será aberta concorrência pública. 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1968. – Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.148, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
De conformidade com dispositivo regimental 

vigente, requeiro informe o Poder Executivo, através 
do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (ex-
DASP) – DAPC –, se foi tomada alguma providência, 
no sentido de elevar os níveis salariais dos Guardas-
Fios do DCT, bem como de promover aquêles que 
contarem mais de 15 anos de serviço a Inspetor de 
Linhas. 

Sala das Sessões, em 10-9-68. –  
Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.149, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma da preceituação  

regimental vigente, informe o Poder  
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Executivo, através do Ministério dos Transportes – 
DNER –, quais as providências tomadas visando à 
construção de um viaduto sôbre a Rodovia Dutra, no 
bairro de Monte Cristo, em Barra Mansa, Estado do 
Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1968. – Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.150, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma da preceituação regimental 

vigente, informe o Poder Executivo, através do 
Ministério da Saúde, sôbre o seguinte: 

a) Qual o número de Escolas de Enfermagem 
existentes no País? Os planos para instalação de 
novas ou ampliação das mesmas? 

b) O número de enfermeiros ou enfermeiras 
diplomados por êsses Estabelecimentos nos anos de 
1964 a 1968? 

c) Se atendem às necessidades nacionais: 1) 
o número de Escolas e profissionais existentes; 2) 
que medidas pretende o Ministério adotar, excluídas 
as citadas no item a, in fine? 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1968. – Vasconcelos Tôrres. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.151, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma da preceituação regimental 

vigente, informe o Poder Executivo, através do 
Ministério dos Transportes – RFF S/A –, quais as 
providências tomadas visando à mudança das 
estações ferroviárias da Central, do Centro e Saudade, 
em Barra Mansa, no Estado do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1968. – Vasconcelos Tôrres. 

REQUERIMENTO 
Nº 1.152, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma da preceituação regimental 

vigente, informe o Poder Executivo, através do 
Ministério dos Transportes – DNER –, quais as 
providências adotadas para a construção da  
estrada de contôrno de Volta Redonda, no Estado  
do Rio de Janeiro, ligando a BR-116 à Rodovia 
Dutra. 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1968. – Vasconcelos Tôrres. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Os requerimentos lidos serão publicados e, em 
seguida, despachados pela Presidência. 

O primeiro orador inscrito é o nobre Senador 
Vasconcelos Tôrres, a quem dou a palavra. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES (sem 
revisão do orador.): – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, será realizado, em breve, um congresso 
para debater assuntos ligados aos computadores, 
tema sedutor, irá presidi-lo o Sr. Hélio Beltrão. Será o 
primeiro conclave nacional de processamento de 
dados que será realizado em nosso País. 

A respeito dêsse assunto, Sr. Presidente, e de 
outros que dizem respeito ao problema dos 
computadores, é que desejo ocupar a atenção dos 
meus colegas, na Sessão de hoje. 

(Lê o seguinte.) 
Tenho abordado, com freqüência, nesta Casa, 

diferentes questões relacionadas com o muito 
focalizado, mas, nem sempre bem entendido, 
subdesenvolvimento brasileiro. 

O Brasil figura nas estatísticas internacionais, 
como se sabe, em posição das menos brilhantes, no 
que se refere à renda per capita.... 
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No limite em que se atribui a êsse dado função 
indicadora fundamental, para a situação sócio-
econômica do País – não existe sombra de dúvida 
que o Brasil detém, mesmo, um dos mais 
indesejáveis e incontestáveis campeonatos olímpicos 
da pobreza e do atraso. 

Todavia, a questão tem nuances que podem  
e que devem ser examinadas – e é o que vou  
fazer, com vistas ao assunto que tratarei neste 
discurso. 

A renda per capita brasileira é baixa, não 
pròpriamente porque sejamos, como povo, um 
conjunto homogêneo de maltrapilhos e, como País, 
um vasto deserto de indústrias... 

A exigüidade da renda per capita brasileira 
explica-se, pelo fato de nossa população apresentar 
um volume numérico e uma taxa de crescimento, 
não compensados, a tempo, por um Produto 
Nacional Bruto que garanta a definição e a 
permanência de uma elevada renda teórica, por 
habitante. 

Nosso País é subdesenvolvido, no sentido em 
que uma parcela ampla de sua população não está 
integrada numa economia de consumo. No sentido 
em que, apresentando o território nacional 
dimensões continentais, os esforços cabíveis para 
superar seus problemas de infra-estrutura são de 
difícil e onerosa realização. 

Observe-se, ainda, nesta focalização de 
aspectos negativos do processo nacional brasileiro, a 
flagrante deficiência dos quadros humanos com que 
podemos contar, para o permanente recrutamento 
das tripulações de que carecem as estruturas 
políticas, administrativas e empresariais do País, 
para funcionarem e elevarem o nível da própria 
eficiência. 

As elites brasileiras, por diferentes motivos – 
cuja análise não caberia neste momento –, não  
estão ajustadas ou condicionadas para a execução 
do tipo de tarefa reclamada pela natureza e pela  
 

configuração presente dos problemas que emperram 
ou distorcem nosso difícil e penoso avanço nos 
caminhos do tempo. 

Existem regiões e populações no Brasil 
semelhantes, nos aspectos gerais, a outras áreas, 
desenvolvidas, do globo terrestre – mas, a simples 
presença dessas manchas ou dêsses núcleos de 
intensa vida econômica não neutraliza a ação de 
fatôres outros que nos mantêm como um todo 
geográfico, na situação inconfundível de País, cuja 
economia não pode ainda fazer aquela "decolagem" 
de que falam os economistas. 

E o curioso a observar é que o muito bom, o 
avançado, o que representa, de algum modo, a 
última palavra em diferentes campos do progresso 
humano, é encontradiço, neste surpreendente País 
inventado por Pedro Álvares Cabral, ao lado, 
pràticamente, do antigo, do obsoleto, do ineficiente, 
do indesejável. 

Aqui mesmo, em Brasília, temos a ilustração 
exata para a observação que acabei de formular. 
Brasília é uma cidade de palácios vestidos de 
mármore e de vidro, com estátuas e painéis que 
antemostram o ano 2000 – e, a poucos quilômetros 
dêsses palácios, aparece o quadro humilde e 
melancólico das favelas, das "invasões", do 
desemprêgo, do empirismo agrário e das endemias 
rurais do interior goiano... 

Êsse interior goiano que, em alguns pontos, 
nos lembra os Séculos 18 e 19. 

Somos um País de contradições, de paradoxos, 
de absurdos. Dispomos de escassos recursos 
financeiros, técnicos e humanos – e empregamos 
pèssimamente êsse pouco que possuímos... 

Nossos empreendimentos no tempo estão, 
quase sempre, marcados pelo gôsto faraônico das 
realizações espetaculares, pelo desaprêço ao 
custo social das realizações em que nos 
empenhamos e pelo desinterêsse em equacionar 
soluções que abram caminho à total e ace-  
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lerada integração de todo o contigente humano 
brasileiro na unidade viva de uma só estrutura 
econômica e política, centralizadora e dinamizadora 
da vida nacional. 

Senhor Presidente, não estou simplesmente 
divagando. Ao contrário, os modestos comentários, 
que estou tentando encadear, são motivados por um 
fato que, compreensível, embora objetivo da 
problemática brasileira, colide com os nossos 
interêsses de povo e está a exigir uma providência 
imediata e enérgica do nosso Govêrno. Melhor 
dizendo: uma tomada de posição. 

Refiro-me, Senhor Presidente, ao que se 
passa no País em matéria de computadores 
eletrônicos, com base em matéria há dias divulgada 
na imprensa. 

Existem, no Brasil, apenas, 180 computadores 
instalados, contra 43 mil existentes nos  
Estados Unidos da América e cêrca de 9 mil na 
Europa... 

E, segundo a mesma fonte de informação, 
quase dois terços dos computadores existentes no 
País estão instalados na Guanabara e São Paulo; os 
demais, um máximo de 3, parece, em Minas, Paraná 
e Rio Grande do Sul... 

O valor dos computadores existentes na 
Europa, em relação ao produto nacional bruto, 
representa 4 por cento, enquanto no Brasil atinge 
apenas 0,24 por cento, 16 vêzes menos, dêsse 
produto, embora a taxa indicativa de crescimento do 
nosso mercado, uma das mais altas do mundo, 
oscile entre 30 e 35 por cento. 

Argentina e Venezuela, na América do Sul, 
têm mais computadores que o Brasil... 

A Venezuela, mais do que qualquer nação do 
Continente, adianta-se na aplicação de 
computadores no campo médico, fazendo, inclusive, 
simulações de processos patológicos para a 
obtenção de diagnósticos. A França tem mais de três  
 

mil computadores e a Inglaterra dispõe de um centro 
de computação eletrônica que atende a tôdas as 
companhias de seguros da Europa. Os Estados 
Unidos da América têm, atualmente, 43 mil 
computadores, e, em 1970, estima-se que estarão 
funcionando cêrca de 70 mil. Há, entretanto, um 
deficit de 50 mil programadores, que estão sendo 
recrutados em diversos países europeus. 

Cinco firmas montam computadores 
eletrônicos no Brasil – IBM, Univac, Boroughs, Bull-
General Eletric e National – mas poucas emprêsas, 
devido ao preço elevado, podem adquiri-los. Os 
preços dos computadores variam, normalmente, 
entre US$ 40 mil e US$ 2,5 milhões de dólares (de 
NCr$ 128 mil a NCr$ 8 milhões), exigindo, ainda, 
instalações caras, que abrangem sistemas de ar 
refrigerado, teto rebaixado, conversor de freqüência 
e piso falso por onde se distribue a fiação elétrica. O 
mercado nacional, por esta razão, adota mais o 
processo de aluguel, cujo custo médio vai de NCr$ 
20 mil a NCr$ 30 mil mensais, conforme a natureza 
do serviço pedido. Os preços são altos, porque, em 
poucas horas de funcionamento (havendo, é claro, 
as indispensáveis condições que garantam seu 
máximo de produtividade), um computador substitui 
com êxito, e quase sem possibilidade de êrro, uma 
numerosa equipe de funcionários. 

Senhor Presidente, ninguém desconhece, 
nesta Casa, evidentemente, a finalidade e a 
importância dos computadores, numa sociedade e 
num mundo que marcham para a automação. Quem 
leu O Desafio Americano, para citar um livro que 
todos leram, sabe o que são e serão essas 
máquinas, cada vez mais, nessa Civilização Técnica 
que começa a prevalecer no Planêta. 

Os computadores, utilizados em bancos, 
indústrias, universidades, órgãos de  
pesquisas, centrais administrativas, inclusive  
as do Estado, prestam serviços de  
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diferentes espécies na contabilidade, no contrôle de 
fichários, arquivos, vendas a prestação, estoques; na 
emissão de faturas e fôlhas de pagamentos, bem 
como na sistematização de dados relativos a 
qualquer faixa imaginável de atividades ou de 
conhecimentos humanos... 

Ninguém poderia pensar, hoje, em progresso, 
em racionalização administrativa, em tecnificação 
das estruturas – tenhamos nossas preocupações 
firmadas no Brasil ou em qualquer outro país – sem 
admitir a necessidade de instalar muitos 
computadores e de os ocupar pelo tempo máximo 
em que fôr possível utilizá-los. 

Acontece que um objetivo dessa ordem 
esbarra, no Brasil, em diferentes obstáculos. O 
primeiro, é a própria ausência de uma indispensável 
massa de dados e de programações que ocupem o 
equipamento, satisfatòriamente, durante os 30 dias 
de cada mês... 

O segundo fato, muito importante, também, é 
a manutenção cara e difícil dos mecanismos, pelo 
alto preço das peças necessárias à reposição e pela 
escassez insanável, a curto prazo, de operadores e 
técnicos habilitados a movimentar e reajustar seus 
mecanismos de alta complexidade. 

Aí, exatamente, é que localizamos, no que se 
relaciona com o assunto, a desconcertante presença 
da imprevidência brasileira. Aquela imprevidência, 
calcada em contradições e absurdos, a que me 
referi, no princípio dêste discurso. 

Isso porque, embora disponhamos, até 
agora dos escassos 180 computadores instalados, 
já referidos, e esteja o Govêrno ativando 
negociações para a compra de mais 23 outros 
computadores – êsse conjunto representa, apesar 
de irrisório, se comparado aos existentes  
nos Estados Unidos da América e na Europa, 
fabulosa mobilização de recursos, arrancados  
a outros fins de rentabilidade social ime-  
 

diata, sem a contrapartida de uma compensadora 
prestação de serviços. Afinal, não existem as 
preconizações indispensáveis ao trabalho produtivo 
de 200 computadores no Brasil e já deveríamos ter 
pensado nisso. 

O maior conjunto de computadores existentes 
no Brasil trabalha na Fundação IBGE, em apuração 
do censo. 

A Fundação IBGE possui três computadores 
instalados, todos funcionando precàriamente. Essas 
três caríssimas aparelhagens, que deveriam 
trabalhar durante 30 dias por mês, para se auto-
justificarem e se pagarem, funcionam apenas 30 
minutos em cada período de 30 dias... 

Também a Pontifícia Universidade Católica 
possui um computador... Foi aliás, a primeira das 
universidades brasileiras a providenciar a aquisição 
de uma dessas máquinas. Mas, êsse computador da 
PUC estêve imobilizado, parado, improdutivo, 
durante três anos, não esclarecendo a fonte 
informadora em que me baseio se, daí em diante, 
vem produzindo, até agora, o suficiente para justificar 
a arrojada decisão de adquiri-lo e de mantê-lo... 

No que se refere a entidades privadas, 
bancos, principalmente, é curioso o que se passa no 
País, com relação à posse e ao uso dos 
computadores. Tenho informações seguras, de que, 
nem sempre, êles servem exatamente para os fins a 
que se destinam... 

Para que servem então? Poderão perguntar. E 
eu compartilharia do espanto de quem formulasse a 
pergunta. 

Em alguns bancos estão êles instalados 
atrás de vistosas vitrinas, com os seus painéis, 
seus botões, seus cromados, suas caixas 
compactas, suas luzes que apagam e acendem, a 
lembrar filmes de ficção científica. Êles são,  
nesse caso, o grande e gratuito espetáculo que o 
banco oferece. – esnobando, vamos dizer, para  
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usar uma palavra muito ao gôsto dos cronistas 
sociais – espetáculo que o banco oferece, repito, ao 
público que passa nas ruas e ao qual precisa 
impressionar, para aumentar sua clientela e seu 
volume de negócios. 

Alguns computadores instalados em 
estabelecimentos bancários do País, imobilizados 
por motivos técnicos, atravessam longos períodos 
sem prestarem qualquer espécie de serviço, embora 
continuem figurando na promoção publicitária do 
órgão a que pertence, como elemento básico da 
eficiência de seus serviços. 

O grande problema, ao que parece, o aspecto 
primordial dêsse problema dos computadores, no 
Brasil, consistiria, a meu ver, em criar as condições 
indispensáveis para que os computadores 
instalados, no País, possam funcionar e produzir 
com rendimento máximo. E, sobretudo, consistiria 
em impedir rigorosamente a importação de novos 
computadores, enquanto não houvesse a utilização 
plena dos existentes. 

A ociosidade total ou parcial de qualquer uma 
dessas máquinas tem alto preço para um País de 
escassas divisas, como é o nosso, que não está tirando 
de um equipamento importado, excessivamente 
caro, o proveito que êle poderia dar, inclusive para 
superarmos a penúria cambial que nos sufoca. 

Destinados a órgãos públicos ou privados, a 
entrada, no País, de qualquer computador, exceto os 
que venham a título de doação, repercute 
desfavoràvelmente em nossa balança de 
pagamentos e no orçamento cambial do País. São 
importações nocivas, desde o momento em que não 
podem ser consideradas investimentos produtivos. 

Na verdade, há sempre uma enorme  
soma de interêsses concentrados em  
tôrno da operação de compra-e-venda de  
um computador. O agente que viabiliza  
 

o negócio e a firma que executa a operação auferem 
resultados financeiros que deixam muito longe o teto 
máximo de lucro possível em outras correntes, 
operações comerciais consideradas vantajosas. 
Compreende-se, vendo o assunto dêsse ângulo, a 
pressa com que certos órgãos públicos querem 
adquirir computadores, embora não tenham, 
evidentemente, condições de fazê-los trabalhar. 

O Govêrno brasileiro está, agora, comprando 
mais 23 computadores, para instalar em diferentes 
Estados da Federação, embora os 180 já montados 
no País apresentem alto índice de ociosidade! 

Cada computador importado exprime, na faixa 
fabulosa dos milhões, uma preciosa parcela de 
recursos que deixamos de empregar na compra de 
bens de produção ainda não produzidos aqui e que 
seriam propiciadores de trabalho e de renda, o que 
não acontece com o computador, que só trabalha 30 
minutos por mês, ou que fica exposto na vitrine, de 
luzes acesas, para ser visto e admirado, como uma 
peça de arte moderna. 

Qual a lógica de tudo isso? pergunto eu. 
Fala-se muito em planejamento, em contenção 

de gastos, em utilização prioritária de recursos, em 
racionalização, e em outras coisas do mesmo 
gênero. É o jargão monótono dos tecnocratas. 

Muitos sacrifícios exigidos ao contribuinte, 
através da tributação, e ao trabalhador, através da 
contenção salarial, prendem-se ao contexto de uma 
argumentação discutível que inclui, no todo ou  
em parte, a suposta conveniência das referidas 
praxes. 

Como, então, adotar-se frente a um outro 
assunto, a um outro problema – êste sério problema 
dos computadores –, atitude paradoxal e irrealista, 
perdulária e fantasista, de resultados inevitàvelmente 
conflitantes com o que se deveria procurar estar 
fazendo. 

 



– 249 – 
 

Chamo, pois, para o problema, não apenas a 
atenção desta Casa – pois o Congresso não deve 
permanecer alheio a um problema dessa ordem –, 
mas dirijo aos Excelentíssimos Senhores Ministros 
da Fazenda, do Planejamento, da Indústria e do 
Comércio e da Educação, o apêlo que me parece 
oportuno, no sentido de que a compra e a utilização 
de computadores eletrônicos, no Brasil, sejam, sem 
perda de tempo, contidas e disciplinadas dentro de 
uma política que atenda, com realismo, inteligência e 
patriotismo, aos imperativos, sempre importantes e 
vitais, do interêsse público. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, esta é a 
primeira intervenção que pretendia fazer, na Sessão 
de hoje. 

A segunda, refere-se aos reclamos dos 
trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional, 
em Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, que, 
pela primeira vez, deixaram de receber uma 
gratificação, que tem o curioso apelido de "girafa". É, 
inclusive, contabilizada como "girafa" e paga, 
invariàvelmente, todos os anos, mesmo nas 
situações mais difíceis por que atravessou a 
Companhia Siderúrgica Nacional. 

Eu, ao vivo, recebi êsses pedidos de 
providências e, desta tribuna, formulo ao Sr. General-
Presidente da C.S.N. um apêlo, para que não retarde 
êsse pagamento, apêlo que estendo ao Ministro da 
Indústria e do Comércio, que foi presidente da Usina 
Siderúrgica de Volta Redonda e que conhece bem a 
matéria, porque, inclusive, na sua gestão, êsse 
pagamento jamais deixou de ser feito. 

Sr. Presidente, empenho-me ardorosamente 
para que a "girafa", a gratificação com que o 
trabalhador metalúrgico de Volta Redonda sempre 
contou, seja paga – já que explicações que não são 
bem aceitas, e que não sei se se estribam na realidade 
dos fatos, são apresentadas, com visíveis prejuízos 
para os trabalhadores que contavam com êsse  
 

acréscimo salarial. Alguns, até, fizeram despesas, 
como tiveram oportunidade de me descrever, e, 
agora, se encontram em situação difícil e 
embaraçosa, pelo que eu, com muito interêsse e 
muito empenho, solicito que a "girafa" seja paga sem 
tardança. 

Sr. Presidente, na minha rotina – não sei se o 
adjetivo cabe, Sr. Presidente Gilberto Marinho 
"requerimental", fica o neologismo, encaminho à 
Mesa os seguintes pedidos de informações: ao 
Ministério da Saúde, sôbre escolas de enfermagem. 

Devo esclarecer que a êsse primeiro 
requerimento, dirigido ao Ministério da Saúde e a 
respeito de escolas de enfermagem, seguirá um 
outro, que será formulado em outra Sessão, ao 
Ministério da Educação, porque o problema de 
escolas de enfermagem pertence, realmente, ao 
Ministério da Educação, mas o problema da 
formação das enfermeiras é ligado, diretamente, ao 
Ministério da Saúde. 

Quero saber se o ilustre Ministro da Saúde 
conhece o drama que está se passando com a 
escassez de enfermeiras em todo o País e que, Sr. 
Presidente, resulta, também, dêsse sistema de 
exame vestibular que se está praticando neste  
País. 

Exige-se o mesmo exame para uma candidata 
a enfermeira do que o exigido para aquêles que 
pretendem cursar a Faculdade de Medicina. Ora, 
lògicamente, o vestibulando prefere ingressar na 
Faculdade de Medicina, ao invés de abraçar a 
carreira de enfermagem. 

É o que está se passando, e desejo que o Sr. 
Ministro da Saúde me dê amplos esclarecimentos a 
respeito. 

O segundo, Sr. Presidente, é dirigido ao 
Ministério do Trabalho e Previdência Social – INPS  
–, solicitando informações sôbre concessão de 
benefícios aos servidores do Instituto. 
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– Ao Ministério dos Transportes, informações 
sôbre o pessoal do Pôrto de Niterói, no Estado do 
Rio de Janeiro. 

– Ao Ministério das Minas e Energia –  
PETROBRÁS –, informações sôbre exploração de 
petróleo na Venezuela. 

Êste é assunto que foi divulgado e que,  
Sr. Presidente, teve minha atenção alertada.  
Acho que, aqui dentro, temos que explorar nossos 
campos petrolíferos e não irmos para o Exterior,  
para que não se renove o episódio famoso do 
Roboré e para que a Venezuela não nos entregue 
áreas já esgotadas ou então onde o óleo já não 
existe. 

Quero que a PETROBRÁS esclareça 
devidamente êsse assunto, para minha informação. 

– ao Ministério dos Transportes – DNER –, 
informações sôbre construção de ponte sôbre o Rio 
Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro; 

– ao Ministério do Trabalho e Previdência 
Social – INPS –, informações sôbre venda de 
imóveis desnecessários à Autarquia e não solicitados 
pelo BNH; 

– ao Ministério dos Transportes – DNER –, 
informações sôbre construção de viaduto no Bairro 
Monte Cristo, em Barra Mansa, Estado do Rio de 
Janeiro; 

– ao Departamento Administrativo do Pessoal 
Civil – DAPC –, informações sôbre elevação dos 
níveis dos Guarda-Fios do DCT e promoção 
daqueles com mais de 15 anos de serviço a Inspetor 
de Linhas; 

– ao Ministério dos Transportes – RFF –, 
informações sôbre mudança de estações ferroviárias 
em Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro. 

Finalmente, ao Ministério dos Transportes  
– DNER –, informações sôbre construção de  
estrada de contôrno de Volta Redonda, ligando  
a BR-116 à Rodovia Dutra, no Estado do Rio de 
Janeiro. 

Sr. Presidente, era o que me competia tratar 
no dia de hoje. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Com a palavra o segundo orador inscrito, o Sr. 
Senador Aarão Steinbruch. 

O SR. AARÃO STEINBRUCR (lê o seguinte 
discurso.): – Sr. Presidente, a Editôra Bloch, 
emprêsa gráfica e jornalística das mais proeminentes 
do País, e que tantos, inúmeros e tão relevantes 
serviços tem prestado à Imprensa brasileira, vive 
momentos dos mais significativos de sua história. 
Trata-se do lançamento de nova publicação, 
intitulada "Pais e Filhos", que vem a público 
preenchendo lacuna do maior interêsse humano de 
nossa população. 

Apesar de não ter sido anunciada como tal, 
trata-se, sem dúvida, de publicação eminentemente 
técnica, pois vem de encontro a uma necessidade 
fundamental das sociedades modernas, qual seja a 
orientação, o esclarecimento, o debate; instrução etc., 
enfim tudo aquilo que possa interessar o âmbito da 
família, abrangendo puericultura, psicologia 
educacional, saúde, higiene, moral, religião. Divulga-
se até, que dêste nôvo órgão da Imprensa 
especializada, constará uma seção de debate, a qual 
ficará encarregada de estabelecer o diálogo entre 
autoridades e pais brasileiros. Por tudo isso, e tendo, 
ainda, o endôsso do purismo e da autoridade de cada 
um dos órgãos publicados sob a responsabilidade dos 
Irmãos Bloch, não será exagêro vaticinarmos um 
brilhante futuro para a revista "Pais e Filhos". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu não 
poderia deixar de congratular-me com a Editôra 
Bloch... 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Permite-
me V. Ex.ª um aparte? 

O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Com todo o 
prazer! 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Eu  
me associo às palavras que V. Ex.ª, neste ins-  
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tante, profere, regozijando-se com o aparecimento 
da Revista "Pais e Filhos". Os Bloch são incansáveis 
no serviço que prestam à cultura do País; têm as 
suas atenções sempre voltadas para algo diferente. 
Hoje, estamos com um sem-número de publicações 
especializadas, mostrando que o Brasil atingiu um 
nível razoável no setor publicitário. Mas, na verdade, 
Srs. Senadores, faltava uma revista dêste tipo, uma 
revista que classificarei como conselheira, como 
amiga, nos debates que todo mundo vem, hoje, 
travando a respeito da juventude; os pais, às vêzes, 
encontrando desajustamentos e sem terem a 
orientação que, agora, poderão receber, através dos 
psicólogos, dos pedagogos, dos mestres que irão 
colaborar neste nôvo magazine. Adolfo Bloch e seus 
irmãos – e faço referência especial à sua digna e 
inteligente espôsa, D. Luci Bloch – estão de 
parabéns; estão de parabéns todos os Bloch e muito 
mais de parabéns está a Nação brasileira e a 
Cultura. E V. Ex.ª agiu com inteligência, registrando 
êsses fatos nos Anais do Senado, porque, 
realmente, o assunto é digno de ser tratado, aqui, da 
tribuna, como foi, e com o apoio, tenho certeza, do 
Senado da República, pelo magnífico evento. Devo 
dizer a V. Ex.ª que devemos, talvez, recomendar que 
essa nova revista seja adquirida pelas Secretarias de 
Educação de todos os Estados, para a formação das 
mestras que irão lidar com as crianças, mestras 
muitas delas mães e que terão, na revista, uma 
inesgotável fonte de ensinamento. 

O SR. AARÃO STEINBRUCH: – V. Ex.ª tem 
tôda razão. Tive ocasião de compulsar o primeiro 
exemplar saído a lume dessa publicação, que deve 
interessar a todos os pais e mães. 

A sugestão do Senador Vasconcelos Tôrres é 
válida e deve interessar a tôdas as Secretarias de 
Educação, para que sejam adquiridos os exemplares 
para a instrução das mestras dos educandários 
brasileiros. 

Sr. Presidente, não poderia deixar de me 
congratular com a Editôra Bloch por iniciativa assim 
tão feliz. Quero, também, parabenizar a família 
brasileira em geral, tão carente de amparo e 
atenção, por êsse instrumento que se publica, 
justamente para preencher esta lacuna tão 
prejudicial. Estimo e faço votos para que seu 
conteúdo possa corresponder às minhas 
expectativas, que, destarte, são as de inúmeros pais 
e mães dêste nosso Brasil. 

Por outro lado, e aproveitando o ensejo, quero 
ainda manifestar, desta tribuna, as nossas mais 
efusivas congratulações à Editôra Abril, que, nesta 
mesma época, está lançando a revista Veja. Esta 
publicação é de um caráter mais digerível, mais 
amplo, informativo, noticioso, como sói acontecer 
com tantas outras edições que circulam em nosso 
País. Não obstante, só nos podemos alegrar com 
esta nova aquisição da imprensa nacional, porquanto 
a Editôra Abril possui um alto gabarito de reputação 
ilibada, pelo critério, autenticidade e cuidado com as 
matérias que publica. Nada mais justo, por 
conseguinte, que se faça desta Casa assinalar o 
evento, formulando os mais efusivos votos de uma 
longa e promissora existência. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 

Tem a palavra o nobre Senador José Leite. 
Ó SR. JOSÉ LEITE (lê o seguinte discurso.): 

– Sr. Presidente, Srs. Senadores, leva-me a usar da 
palavra, neste momento, o desejo de deixar 
consignado, nos Anais desta Casa, a expressão de 
pesar do povo do meu Estado, pelo falecimento de um 
cidadão que lhe prestou tantos serviços. Refiro-me a 
José de Carvalho Deda, falecido na cidade de Simão 
Dias, em Sergipe, no dia dois do corrente mês. 
Conhecemo-nos em 1941, quando, dirigindo o setor 
educacional de meu Estado, foi êle um dos meus 
auxiliares, ocupando as funções de Inspetor Escolar.  
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Recordo-me de seus relatórios minuciosos, cheios 
de observações sôbre as escolas que inspecionava e 
o meio social em que se encontravam, apontando 
providências que a administração deveria tomar, 
para melhorar o ensino e a educação das crianças, 
reclamando o não-atendimento de outras, já pedidas, 
reclamações que fazia com veemência. Antes, 
porém, já exercera outras funções, em que pôde 
prestar serviços à sua cidade, Simão Dias. Em 1932, 
o Interventor Augusto Maynard Gomes, para nomear 
o Prefeito municipal, mandou proceder a uma 
eleição, a cujo resultado se submeteria: foi eleito 
Carvalho Deda. Fêz administração profícua, ainda 
hoje relembrada pelos que a acompanharam e pelos 
marcos deixados. Após a Constituição de 1934, foi 
eleito Vereador. Eleito Deputado Estadual, quando 
da redemocratização do País em 1946, exerceu o 
mandato, ocupando as funções de Vice-Líder do 
Govêrno e de seu partido, o Partido Social 
Democrático. Trabalhador incansável, era sempre 
quem tinha sôbre si as tarefas mais pesadas. 
Elaborou projeto de Regimento Interno, que a 
Assembléia manteve até 1964. Estava sempre atento 
na defesa dos projetos enviados pelo Govêrno, 
defesa que fazia com inteligência e tato político. 
Reeleito, que foi, por mais duas Legislaturas, teve, 
sempre, atuação destacada. Durante parte de sua 
vida parlamentar, divergiu do seu antigo Partido, 
passando a apoiar a União Democrática Nacional. 
Nas últimas campanhas, formou ao lado dos seus 
primitivos companheiro. Convidado a disputar a 
eleição para Prefeito, por uma sublegenda da 
ARENA, recusou-se a aceitar o convite, alegando 
razões de saúde. 

Nos Congressos em que representou a 
Assembléia Legislativa de Sergipe, apresentou teses 
que lograram aprovação. Assim, foi em Vitória, com 
a tese "Uniformidade dos Regimentos Internos", e 
em São Paulo, com "A Vida Legislativa no Brasil". 

Êste cidadão, que teve marcante passagem 
pela vida pública em meu Estado, foi um lutador 
desde criança. Filho de pais pobres, cursou a escola 
primária em Riachão do Dantas, tendo, como colega 
de classe, um outro sergipano ilustre, que se tornou 
nome nacional: Lourival Fontes. Não podendo 
prosseguir nos estudos, foi trabalhar, iniciando-se 
como comerciante em Simão Dias. Mas nunca 
deixou de estudar. Passou a escrever para os jornais 
de Aracaju e fundou, em sua cidade, o semanário A 
Semana, onde escreveu com intensidade sua vida 
de jornalista. Escrevendo bem, tratando sempre de 
assuntos de grande interêsse para o povo, tornou 
seu jornal muito lido e de influência na opinião 
pública de sua terra. Mas Carvalho Deda não parou 
aí. Fêz-se advogado provisionado, atuando no Fôro 
sergipano, com seriedade, zêlo e entusiasmo, 
tornando-se respeitado pelos seus colegas 
portadores de diplomas universitários. 

Êste seu amor pelo Direito, êle o transmitiu a 
seu filho Arthur Oscar, hoje Juiz de Direito em 
Aracaju, e uma das figuras mais respeitáveis da 
magistratura sergipana. 

Além de arrazoados jurídicos e discursos, 
publicou: "Brefáias e Burundangas do Folclore 
Sergipano", trabalho bem acolhido pela crítica 
literária de São Paulo, Rio, Salvador e Recife e sôbre 
o qual escreveu Câmara Cascudo: "Trata-se, 
evidentemente, de um livro útil, movimentado, bem 
brasileiro, dedicado às bases fundamentais e  
eternas de seu espírito, à cultura tradicional de seu 
povo". 

Escreveu ainda "Simão Dias: Fragmentos de 
sua História", um legado à terra em que veio prestar 
a sua colaboração maior, escrevendo-lhe o passado 
originário e apaixonante, na expressão de um dos 
mais ilustres e dignos filhos de Simão Dias, cujo 
necrológio, com pesar, aqui fizemos, há alguns 
meses. 
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Carvalho Deda viveu e morreu pobre. Ao fazer 
êste registro, expresso o pesar dos sergipanos em 
geral e, de um modo especial, o meu, pelo 
desaparecimento daquele que tanto me ajudou na 
primeira função que exerci na vida pública, a de 
Diretor de Educação, e que foi um leal companheiro 
quando, exercendo as funções do cargo de 
Governador, o tive como Vice-Líder na Assembléia 
Legislativa do Estado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho.): – 
Não há oradores inscritos. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, encerrarei a Sessão, anunciando, 
para a Sessão Ordinária de hoje, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 
 

Votação (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, de acôrdo com o art. 265 do 
Regimento Interno), em primeiro turno, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 135, de 1958 (nº 2.747-B, de 1957, 
na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo 
a abrir, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores 
– Serviço de Assistência a Menores –, o crédito 
especial de NCr$ 2.000.000,00, destinado à 
conclusão das obras do Patronato Agrícola e 
Industrial (PAI), na Cidade de Araguari, Estado de 
Minas Gerais, tendo: 

 
PARECER, sob nº 701, de 1968, da Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela 

inconstitucionalidade. 
 
2 
 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.010, de 1968, de autoria do Sr. Senador Josaphat 
Marinho, solicitando informações ao Ministério da 
Fazenda sôbre a contratação, pelo Banco do Brasil, dos  
 

dois empréstimos com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no valor total de US$ 
25.000.000, sob a garantia, mediante fiança, do 
Tesouro Nacional, de acôrdo com a decisão daquele 
estabelecimento nacional, em reunião de sua 
Diretoria de 22 de maio de 1968 (Diário Oficial de 30 
de maio de 1968). 

 
3 
 

Votação (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, de acôrdo com o art. 265 do 
Regimento Interno) em primeiro turno, do Projeto de 
Lei do Senado nº 79, de 1968, de autoria do Sr. 
Senador Bezerra Neto, que dispõe sôbre 
enquadramento de servidores burocráticos, lotados 
nas Alfândegas e Mesas de Rendas Alfandegadas, 
no Grupo Ocupacional AF-300 – Fisco, e dá outras 
providências, tendo: 

 
PARECER, sob nº 668, de 1968, da 

Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela rejeição, por 

inconstitucionalidade. 
 

4 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 10, de 1968 (nº 207-B/67, na Casa de 
origem), que dispõe sôbre a contagem de tempo de 
serviço dos funcionários, e dá outras providências 
(incluído em Ordem do Dia, nos têrmos do art. 326, 
nº 5-C, do Regimento Interno, em virtude de 
aprovação do Requerimento nº 1.091, de 1968,  
de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Tôrres), 
tendo: 

 
PARECERES, sob nºs 675, 676, 677, 678 e 

715, de 1968, das Comissões: 
– de Serviço Público Civil: 
1º pronunciamento – favorável; 
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2º pronunciamento – (em virtude da aprovação 
do Requerimento nº 1.089/68, do Sr. Senador 
Antônio Carlos) – apresentando Substitutivo; 

– de Finanças, apresentando substitutivo; 
– de Constituição e Justiça, favorável  

ao Substitutivo da Comissão de Finanças, 
apresentando a Subemenda nº 1-CCJ e soli-  
 

citando audiência da Comissão de Legislação Social; e 
– de Legislação Social, favorável ao 

Substitutivo da Comissão de Finanças, contrário à 
subemenda da Comissão de Constituição e Justiça e 
apresentando subemenda. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 10 horas e 50 minutos.) 

 



181ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 10 DE SETEMBRO DE 1968 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO 
 

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

Adalberto Sena – Oscar Passos – Edmundo 
Levi – Desiré Guarani – Lobão da Silveira – Clodomir 
Millet – Victorino Freire – Menezes Pimentel – Ruy 
Carneiro – Leandro Maciel – José Leite – Josaphat 
Marinho – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – 
Raul Giuberti – Paulo Torres – Aarão Steinbruch – 
Vasconcelos Torres – Aurélio Vianna – Gilberto 
Marinho – João Abrahão – Pedro Ludovico – 
Fernando Corrêa – Guido Mondin – Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 
lista de presença acusa o comparecimento de 25 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da  
Ata da Sessão anterior, que é, sem debates, 
aprovada. 

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

PARECERES 
 

PARECER 
Nº 730, DE 1968 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 28, 
de 1968 (nº 47-B/67, na Casa de origem.) 

 
Relator: Sr. Lobão da Silveira 
A Comissão de Redação apresenta  

a redação final do Projeto de Decreto  
 

Legislativo nº 28 de 1968 (nº 47-B/67, na Casa de 
origem), que aprova o texto do Convênio 
Interamericano de Sanidade Animal, assinado no Rio 
de Janeiro, a 18 de julho de 1967. 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1968. – Leandro Maciel, Presidente – Lobão da 
Silveira, Relator – Edmundo Levi. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 730, DE 1968 
 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 28, de 1968 (nº 47-B/67, na Casa de 
origem.) 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou, nós têrmos do art. 47, inciso I da 
Constituição Federal, e eu ........................... 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº DE 1968 
 

Aprova o texto do Convênio Interamericano de 
Sanidade Animal, assinado no Rio de Janeiro, a 18 
de julho de 1967. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o texto do Convênio 

Interamericano de Sanidade Animal, assinado no Rio 
de Janeiro, a 18 de julho de 1967. 

Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário. 
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PARECER 
Nº 731, DE 1968 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 33, 
de 1968 (nº 75-A/68, na Casa de origem). 

 
Relator: Sr. Lobão da Silveira 
A Comissão de Redação apresenta a redação 

final do Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 1968 
(nº 75-A/68, na Casa de origem), que aprova o 
Acôrdo Cultural concluído entre o Brasil e a Tcheco-
Eslováquia, assinado no Rio de Janeiro, a 16 de abril 
de 1962. 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1968. – Leandro Maciel, Presidente – Lobão da 
Silveira, Relator – Edmundo Levi. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 731, DE 1968 
 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 33, de 1968 (nº 75-A/68, na Casa de 
origem). 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou, nos têrmos do art. 47, inciso I, da 
Constituição Federal, e eu, ........................ 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº     , DE 1968 
 

Aprova o Acôrdo Cultural concluído entre o 
Brasil e a Tcheco-Eslováquia, assinado no Rio de 
Janeiro, a 16 de abril de 1962. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o Acôrdo Cultural 

concluído entre a República Federativa do Brasil  
e a República Socialista da Tcheco-Eslováquia, 
assinado no Rio de Janeiro, a 16 de abril de  
1962. 

Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PARECER 
Nº 732, DE 1968 

 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 37, 
de 1968 (nº 77-B/68, na Casa de origem). 

 
Relator: Sr. Clodomir Millet 
A Comissão de Redação apresenta a redação 

final do Projeto de Decreto Legislativo nº 37, de 1968 
(nº 77-B/68, na Casa de origem), que aprova o 
Convênio de Intercâmbio Cultural, assinado em 25 
de janeiro de 1968, entre a República Federativa do 
Brasil e a República da Argentina. 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1968. – Leandro Maciel, Presidente – Clodomir Milet, 
Relator – Edmundo Levi – Lobão da Silveira. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 732, DE 1968 
 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 37, de 1968 (número 77-B/68, na Casa de origem). 

 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou, nos têrmos do art. 47, inciso I, da 
Constituição Federal, e eu, ........................ 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº    , DE 1968 
 

Aprova o Convênio de Intercâmbio Cultural, 
assinado em 25 de janeiro de 1968, entre a República 
Federativa do Brasil e a República Argentina. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o Convênio de 

Intercâmbio Cultural, assinado em 25 de janeiro de 
1968, entre a República Federativa do Brasil e a 
República Argentina. 

Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho):  
– A Presidência comunica que, ten-  
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do em vista que o prazo para apreciação do Projeto 
de Lei nº 21/68 (CN) está prestes a se esgotar, 
resolveu destinar a Ordem do Dia da Sessão 
Conjunta de 12 do corrente à continuação da 
votação do referido projeto. 

Em conseqüência, a Ordem do Dia das 
Sessões dos dias 17 e 24 ficará assim constituída: 

 
Dia 17 de setembro 
 
– Veto ao Projeto de Lei nº 33/67, no Senado, 

e nº 1.934/64, na Câmara, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, ao Ministério da Agricultura, o 
crédito especial de NCr$ 300.000,00, para atender 
às despesas com a assistência às regiões dos 
Estados do Pará e Piauí, atingidos pelas enchentes 
(veto total); 

– Veto ao Projeto de Lei nº 3/68, no Senado, e 
nº 3.914/66, na Câmara, que autoriza a reversão de 
uma área de terra na Cidade de Santa Cruz do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul, à Prefeitura Municipal 
da mesma localidade (veto total); 

 
Dia 24 de setembro 
 
– Veto ao Projeto de Lei nº 79/68, no Senado, 

e nº 1.309/68, na Câmara, que dispõe sôbre a 
retirada e transplante de tecidos, órgãos e partes de 
cadáver para finalidade terapêutica e científica, e dá 
outras providências (veto total); 

– Veto ao Projeto de Lei nº 33/65, no Senado, 
e nº 3.364/65, na Câmara, que dispõe sôbre o 
processo judicial de mudança de nome ou de 
prenome do brasileiro por naturalização, e dá outras 
providências (veto total). 

A Presidência recebeu respostas aos 
seguintes Requerimentos de Informações: 

 
De autoria do Senador Lino de Mattos 
 
– Nº 880/68, enviada pelo Ministro do 

Planejamento e Coordenação Geral (Aviso nº 414, 
de 19-8-68); 

– Nº 891/68, enviada pelo Ministro do 
Planejamento e Coordenação Geral (Aviso nº B-43, 
de 5-9-68); 

 
De autoria do Senador Vasconcelos Tôrres 
 
– Nº 961/68, enviada pelo Ministro do Exército 

(Aviso nº 74-GB/B, de 5-9-68). 
A Presidência recebeu ofícios do Sr. Ministro 

da Fazenda, solicitando prorrogação do prazo para 
resposta aos seguintes Requerimentos de 
Informações: 

– Nº 725/68, de autoria do Senador 
Vasconcelos Tôrres; 

– Nº 848/68, de autoria do Senador Dylton 
Costa; 

– Nº 911/68, de autoria do. Senador Lino de 
Mattos; 

– Nº 912/68, de autoria do Senador Lino de 
Mattos; 

– Nº 919/68, de autoria do Senador José 
Ermírio; 

– Nº 929/68, de autoria do Senador Lino de 
Mattos. 

Se não houver objeção, esta Presidência 
considerará prorrogado por 30 dias o prazo para 
resposta dos citados requerimentos. (Pausa.) 

Como não houve objeção, está prorrogado o 
prazo. 

A Presidência deferiu os seguintes 
Requerimentos de Informações: 

 
De autoria do Senador Vasconcelos Tôrres 
 
– Nº 1.132/68, ao Ministério da Agricultura; 
– Nº 1.133/68, ao Ministério da Aeronáutica; 
– Nº 1.134/68, ao Ministério do Interior; 
– Nº 1.135/68, ao Ministério das 

Comunicações: 
– Nº 1.136/68, ao Ministério da Justiça; 

 



– 258 – 
 

– Nº 1.137/68, ao Ministério das Minas e 
Energia; 

– Nº 1.138/68, ao Ministério dos Transportes; 
– Nº 1.139/68, ao Ministério da Agricultura; 
– Nº 1.141/68, ao Ministério da Justiça; 
– Nº 1.142/68, ao Ministério da Fazenda. 
Sôbre a mesa, requerimento de informações 

que vai ser lido, pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.153, DE 1968 

 
Sr. Presidente:  
Nos têrmos do Regimento Interno, requeiro a 

Vossa Excelência se digne determinar providências, 
no sentido de ser encaminhado ao Senhor Ministro 
do Trabalho e Previdência Social e ao Senhor 
Presidente do Instituto Nacional de Previdência 
Social, o seguinte pedido de informação: 

Qual o critério adotado pelo INPS para 
distribuir o "Auxílio Educação", que é destinado aos 
pais da criança excepcional? 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1968. –.Raul Giuberti. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O 
requerimento que acaba de ser lido será publicado e, 
em seguida, despachado pela Presidência. A 
Presidência recebeu o seguinte: 

 
AVISO 

 
DO SR. MINISTRO DA MARINHA 

 
– Nº 2.713, de 5 do mês em curso – 

comunicando a designação do Capitão-de-Fragata 
Valbert Lisieux Medeiros de Figueiredo, para servir 
como oficial de ligação entre aquêle Ministério e o 
Senado Federal. 

Sôbre a mesa, requerimento de urgência, que 
será lido pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.154, DE 1968 

 
Requeremos urgência, nos têrmos do art. 326, 

nº 5 b, do Regimento Interno, para o Ofício nº G-16, de 
6 de setembro de 1968, solicitando autorização do 
Senado Federal, para que o Govêrno do Estado do Rio 
de Janeiro possa garantir a operação de financiamento, 
concedida pelo Govêrno da Iugoslávia, com a emprêsa 
estatal iugoslava Rudnap Export – Import no valor de 
NCr$ 1.715.500,00 (um milhão, setecentos e quinze 
mil e quinhentos cruzeiros novos). 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1968. – Petrônio Portela – Aurélio Vianna. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O 
requerimento, que acaba de ser lido, será votado ao 
fim da Ordem do Dia. Há oradores inscritos. O 
primeiro dêles é o nobre Senador Vasconcelos 
Tôrres, a quem concedo a palavra. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES (sem 
revisão do orador.): – Sr. Presidente, envio à Mesa 
requerimento pedindo a transcrição, nos Anais do 
Senado, do artigo "Programas de Televisão", de 
autoria do jornalista Danton Jobim, artigo publicado 
na Última Hora de hoje. 

Grande coincidência, Sr. Presidente. Ontem, 
focalizei o sentido nocivo de alguns programas da 
nossa televisão, programas que deveriam ter, em 
país subdesenvolvido, missão educativa, de 
orientação de massas. 

Infelizmente, nossa televisão exibe nossas 
chagas sociais e as coisas horrorosas que acontecem. 

Tive oportunidade de mencionar programas 
ignominiosos, como "Casamento na Tevê", repugnante, 
insolente, miserável, execrável. Igualmente comentei  
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outros, mas, agora, não quero citar seus nomes,  
pois tão baixo é o nível, que seus produtores,  
no fundo, ganhariam com a menção porventura feita. 
Criancinhas exibem seus trajes andrajosos, com os 
olhos esbugalhados, as costelas aparecendo. São 
despidas de suas camisinhas e, em seguida, o  
artista tal ou o locutor qual começa a receber 
donativos. 

O sentimento brasileiro é extraordinário e a 
miséria exibida ajuda a fazer com que se resolva, 
momentâneamente o problema. Diz Otto Lara 
Rezende que o mineiro só é solidário no câncer. Eu 
diria que o brasileiro é solidário, quando vê uma 
criança pobre e essas criancinhas pobres aparecem 
na televisão e depois empobrecem ainda mais, ficam 
num quadro de miserabilidade maior. Hoje, o 
jornalista Danton Jobim dá um quadro perfeito do 
que ocorre. Foi por isso que solicitei fôssem 
transcritos alguns documentos e V. Ex.ª vai-me 
permitir que justifique êsse pedido, dizendo que o 
artigo memorável dêsse Presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa homologa, coonesta, dá ainda 
traços mais vivos do que aquêle artigo que, ontem, 
fôra objeto da minha intervenção na tribuna. 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
comunicar a V. Ex.ª que estou enviando um projeto à 
Mesa, visando a garantir vencimentos integrais, em 
caso de licença relativa à doença de filho ou 
dependente menor, e dá outras providências. 

O projeto está vazado nos seguintes têrmos: 
"O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – A licença prevista no artigo 106 da Lei 

nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, será concedida 
com vencimentos integrais em todos os períodos, 
quando se trate de filho ou dependente menor 
atingido por qualquer das enfermidades do art. 104 
da citada lei. 

§ 1º – A licença prevista neste artigo poderá 
ser renovada de dois em dois anos, consoante prévia 
inspeção por junta médica. 

§ 2º – Ocorrendo o óbito do filho ou 
dependente, cessará a respectiva licença, ficando o 
funcionário obrigado a reassumir, imediatamente, o 
exercício de seu cargo, vencido o prazo a que alude 
o art. 153, item II, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro 
de 1952. 

§ 3º – A licença, nas condições dêste artigo, 
só poderá ser deferida a um dos cônjuges, na 
hipótese de que ambos sejam funcionários. 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sr. Presidente, apresento êsse projeto por 
causa de uma carta comovedora que me foi dirigida 
por uma funcionária, mãe, do Estado de 
Pernambuco. 

Trechos desta carta eu transcrevi, pelo seu 
lado humano e pela colaboração que ela pode dar 
aos membros das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Serviço Público. 

A funcionária é lotada na Delegacia do Trabalho 
Marítimo de Pernambuco e solicitou a apresentação de 
projeto de lei, face ao angustiante problema do 
funcionário que possui filho ou dependente menor 
acometido de moléstia grave ou incurável. 

As razões aduzidas pela missivista são válidas 
e estão assim resumidas: 

"Considerando que, com a Reforma 
Administrativa, pretende o Govêrno reestruturar o 
País, pondo em execução novas diretrizes no 
Serviço Público, de forma que o funcionalismo da 
União, com menos de vinte anos de efetivo exercício, 
passará compulsòriamente, a ser pago e re-  
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gido pela Consolidação das Leis do Trabalho, ipso 
facto, subordinar-se-á a dois expedientes; 

Considerando que constitui dever de o Estado 
Federativo zelar pelo bem-estar de todos os 
concidadãos e proteger, indistintamente, todos 
quantos participem da Comunidade Nacional, 
assegurando ao povo brasileiro, não só assistência 
de um modo geral, como, também, paz social; 

Considerando que a servidora pública da 
União, mãe de criança excepcional, não pode 
freqüentar, normalmente, um expediente e, muito 
menos, dois expedientes nas repartição pública do 
sistema direto ou indireto do Poder Executivo 
Federar em que se ache lotada, por ter que 
acompanhar seu filho ou filha anormal ao médico e 
às instituições de reabilitação ou recuperação 
mental, ou às de instrução educacional específica; 

Considerando que se impõe ao Estado 
Federativo o dever de assistir todos os seus 
servidores em situações cruciantes, devidamente 
comprovadas através de documentos em direito 
exigidos; e Considerando, finalmente, que a 
servidora pública, mãe de família, necessita de dar 
assistência eficaz e permanente a seu dependente 
anormal e não o pode fazer, concomitantemente, 
com as obrigações de regimes e horários funcionais 
nem tampouco pode prescindir dos vencimentos do 
erário." 

No regime atual de nossa legislação 
estatutária, o funcionário, licenciado por motivo de 
doença em pessoa da família, percebe vencimento 
integral, apenas no primeiro ano do afastamento, 
percebendo dois têrços da retribuição no ano 
seguinte, ou seja, até completar dois anos, quando a 
mesma cessará definitivamente. 

Sr. Presidente, aduzo outros argumentos  
e apresento êsse projeto marcado,  
 

assim, com um timbre emocional: refere-se à mãe 
brasileira funcionária, que, às vêzes, não pode cuidar 
do filho doente, do filho anormal, do filho excepcional! 

Em todos os países se dá uma prevalência 
muito grande à mãe funcionária, à mãe trabalhadora. 
E, aqui, tenho procurado marcar a minha atuação em 
defesa da mulher, da mulher-mãe, da mulher-
funcionária, da mulher-trabalhadeira. E como? O 
homem, Sr. Presidente, vai para o serviço, mas não 
tem os encargos pesados da assistência familiar. E 
quantos e quantos casos registramos, por êste País 
afora, de mães que estão no dilema de ter que 
ganhar o vencimento na repartição e, ao mesmo 
tempo, assistir ao filho excepcional. Daí a razão de 
ser dêsse projeto corretamente legal e humanamente 
explicável, para que o Senado possa apreciá-lo e 
dar-lhe a tramitação devida. 

Sr. Presidente, no dia de hoje, já tendo 
trabalhado muito de manhã, paro, aqui, com essas 
minhas duas apreciações da matéria que V. Ex.ª vai 
anunciar, pedindo desculpas de, logo assim no início, 
ter tomado a atenção do Senado, com assunto de 
rotina, mas fiz questão de me justificar da tribuna, 
face às relevâncias do mesmo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Tem a palavra o Sr. Senador Edmundo Levi. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Ministério do Trabalho é hoje, ocupado 
por um homem apontado e considerado como 
homem capaz, digno, decente. Indica-se até o 
eminente Senador Jarbas Passarinho como sendo 
um dos três ou quatro Ministros dêste Govêrno que 
merecem, realmente, o tratamento de Ministro. Os 
poucos dias que conosco conviveu, nesta Casa, o 
ilustre homem público do Pará demonstrou que é 
uma inteligência primorosa, culto, alma sensível, 
coração aberto aos grandes problemas. 
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Apesar da pouca convivência que com S. Ex.ª 

tive, pude, de logo, formar uma reciprocidade que 
nos dá a idéia de que somos velhos amigos, velhos 
conhecidos. Creio que há até coincidência de 
pensamentos, de modo de encarar os problemas que 
são geridos pela Pasta que êle superintende. 

S. Ex.ª, em tôdas as oportunidades de sua 
vida, mormente quando Governador do Pará, 
demonstrou, e tem demonstrado, largueza de visão, 
acuidade, sensibilidade no encarar os problemas, 
quer de classe, quer os nacionais. Por isso, Sr. 
Presidente, nesta oportunidade, venho fazer um 
apêlo ao eminente Ministro Jarbas Passarinho, para 
que continue vendo os problemas que dizem  
respeito à sua administração com aquela marcante 
personalidade que o tem caracterizado até hoje. 

Há poucos dias, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, divulgaram os jornais que o eminente 
Ministro do Trabalho teria declarado, através de um 
programa de televisão, que o Govêrno está atento, 
acompanhando pari passu um grupo de sindicalistas 
que, valendo-se das condições do momento, 
pretendem conturbar a vida do trabalhador, 
radicalizando posições mormente no que diz respeito 
às reivindicações salariais. 

O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Com prazer. 
O SR. LOBÃO DA SILVEIRA: – Ao referir-se 

ao Tenente-Coronel Jarbas Passarinho, andou 
acertado V. Ex.ª ao salientar a personalidade dêsse 
homem ilustre da Amazônia, pois S. Ex.ª nasceu na 
Amazônia, conhece os nossos problemas e tem 
capacidade de esfôrço para resolvê-los. Como 
Governador do Estado do Pará e como 
representante da PETROBRÁS, realizou obras 
notáveis, que aí estão a atestar o vigor da sua 
inteligência e do seu caráter. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – O eminente 
Ministro Jarbas Passarinho é, realmente, um dêsses 
vultos envolventes que marcam a sua passagem em 
qualquer pôsto que ocupe. Por isso mesmo, não 
sòmente nós, da Amazônia, mas muitos homens 
públicos ou empresariais ou líderes sindicais têm 
suas vistas voltadas para aquêle esperançoso líder 
amazônico. 

Os jornais, porém, atribuem ao eminente 
Senador paraense declarações que eu, que me 
incluo no rol dos seus admiradores, não quero 
aceitar como tendo partido de S. Ex.ª. 

O Correio Braziliense, do dia 8 resume uma 
entrevista, que Sua Excelência teria dado a respeito 
do problema salarial. Nessa oportunidade, teria 
declarado o ilustre Ministro do Trabalho: 

"O Govêrno acompanha pequeno grupo de 
líderes sindicais, que quer radicalizar posições na 
área do trabalho. Êsses grupos radicais não estão 
interessados em reajustamentos salariais reais, mas 
são inimigos do Govêrno e do regime." 

Não posso compreender que um cidadão de 
tanta amplitude intelectual e de formação política, 
que se encontra perfeitamente dentro da linha 
progressista da Igreja, entenda que se constituem 
em inimigos do Govêrno aquêles que, chefiando 
áreas de trabalho, buscam a melhora de condições 
remuneratórias dos seus companheiros ou dos seus 
associados. 

A luta é própria do homem, e os sindicatos 
existem justamente para, a todo instante, estudando 
as condições de vida dos seus integrantes, pleitear a 
melhora dessas condições, não só no que diz 
respeito ao salário, mas, em todos os aspectos que 
possam interessar a vida do trabalhador. 

E, mais me espantou a declaração  
do eminente Senador Jarbas Passarinho,  
porque adiante S. Ex.ª diz que os líderes 
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sindicais, não aceitando os dados do Govêrno, no 
que se refere à política salarial, põem-se em atitude 
de rebelião e desafio! 

O ilustre Senador Jarbas Passarinho, a quem 
inicialmente peço que veja nas minhas palavras 
apenas o inconformismo de um amigo e admirador, 
não pode dizer, pelo seu passado, por tudo que êle é 
e pelo que êle representa como idéia nova, não pode 
dizer que o fato de um líder sindical, ou de quem 
quer que seja, não aceitar os dados oferecidos pelo 
Govêrno para o estudo do problema salarial venha a 
constituir um desafio ao Govêrno, ao Poder Público. 

Todos conhecemos as imperfeições das 
nossas estatísticas. Cada órgão oficial apresenta, 
para o mesmo problema, indicações completamente 
díspares. Basta que leiamos o próprio Correio da 
Manhã, creio que de domingo, que vem reportando 
dados estatísticos da Fundação Getúlio Vargas 
sôbre o crescimento do custo de vida na Guanabara, 
segundo as informações ali colhidas ter-se-ia 
elevado, até agôsto, em dezessete e meio por cento. 
Mas o Ministro do Trabalho declara que, de 
conformidade com estudos de que dispõe, a 
elevação do custo de vida êste ano ultrapassará de 
vinte e quatro e meio por cento. É suficiente que 
comparemos os números fornecidos pela Fundação 
Getúlio Vargas e estabeleçamos uma proporção. E, 
ainda que queiramos ter uma visão favorável, 
otimista, verificamos que a elevação do custo de 
vida, êste ano, atingirá, pelo menos, 30%. 

E é natural, Srs. Senadores, que o 
trabalhador, que não está muito crente nas 
informações dos órgãos oficiais sôbre a elevação do 
custo de vida, mas sabe que, todo o dia, o seu 
dinheiro mingua e a quantidade de produtos,  
de gêneros que põe em casa é sempre  
menor – é natural que êsse trabalhador, que  
sente na própria carne, no seu lar, diminuir, cada 
 

vez mais, o seu salário, não se conforme com êsses 
dados e manifeste, não uma insubordinação, não 
uma atitude de desafio, não um radicalismo ou uma 
rebeldia, mas tão-sòmente, um desassossêgo, uma 
inquietação, um inconformismo. 

Valer-se o Govêrno de dados colhidos 
ninguém sabe bem em que fonte, ou em fontes 
contestáveis para dizer ao trabalhador e a todo o 
povo brasileiro, que o custo de vida está sendo 
contido, quando a população, quando todos aquêles 
que vão ao mercado sabem que tudo sobe dia a dia, 
só tem que provocar êsse desencontro, essa 
desconfiança, essa descrença nas informações 
governamentais. Não há, portanto, de parte do grupo 
de trabalhadores, do grupo de sindicalistas que não 
acreditam nas informações governamentais, uma 
atitude de desafio, uma atitude de rebelião, uma 
atitude de agressão ou de prova de inimizade ao 
Govêrno. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Permite 
V. Ex.ª um aparte? 

O SR. EDMUNDO LEVI: – Pois não. 
O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Essas 

afirmações, pelo rádio, pela televisão, de que o custo de 
vida foi contido, está criando um desajuste conjugal. O 
marido dá à espôsa, habitualmente, a quantia X, e cada 
vez que ela vai à feira traz menos coisas. Êle não tem 
tempo para acompanhar a evolução do custo das 
utilidades. Como o seu salário não sobe, como o seu 
ordenado é o mesmo – e V. Ex.ª sabe que, como dizia o 
velho poeta Dante, "casa que falta pão, todos gritam e 
ninguém tem razão" – o marido começa a pensar que a 
espôsa está comprando alguma coisa para recepções, 
para adornos femininos e reclama: "Mas não é possível, 
estou lendo que o custo de vida está contido. No mês 
passado eu lhe dei – digamos, aqui, por hipótese – 20 
cruzeiros novos para a feira e agora está levando 30 e 
ainda reclama que não compra tudo?!" Esse anúncio, às 
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vêzes, provoca pequenas rusgas conjugais. Acho 
que não deviam fazer isto, porque cria situação 
desagradável. A patroa, geralmente, passa a lista, 
porque, hoje, com êsses processos de "seu talão 
vale um milhão" e outros, ela acha que sua compra 
pode ser resgatada por sorteio, a patroa mostra o 
que realmente comprou e o marido, que não tem 
aumento salarial, fica em situação difícil. Não sei, 
ainda, por que não houve tempo para verificar,  
nas varas de família, até que ponto vai o 
desentendimento que provoca, muitas vêzes, 
desquites ou separações. Portanto, dizer-se que o 
custo de vida está contido é uma hipocrisia; não 
está. Quando o valor do dólar aumenta, 
automàticamente, sobe tudo. Um jornal que custava 
duzentos cruzeiros, hoje, está custando trezentos 
cruzeiros; o pão, a manteiga, a carne, o arroz, tudo 
está subindo. Prevaleço-me do discurso sereno, 
porque sereno V. Ex.ª o é, para pedir, ainda, às 
nossas autoridades que não fiquem alardeando a 
contenção do custo de vida; fiquem quietas, fiquem 
quietas que é melhor, principalmente, os que não 
têm o pé no chão, como a SUNAB e o SUNABÃO, 
Comissões de Preços que não acompanham, de 
maneira alguma, a vertiginosa subida dos preços dos 
gêneros de primeira necessidade. Agradeço a V. 
Ex.ª a atenção com que me ouviu. Aqui vai, também, 
uma defesa dos maridos. Que compreendam que a 
culpa não é nossa e, sim, da Rádio, que fica 
anunciando que o custo de vida está contido, 
quando, quanto mais dinheiro se dá à espôsa, 
menos ela compra, neste País. 

O SR. EDMUNDO LEVI: – O depoimento do 
eminente Senador Vasconcelos Tôrres aborda 
aspectos práticos do problema, aquêles que todos 
vivemos, no dia a dia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, há poucos dias, o 
eminente Ministro do Trabalho, segundo li, em uma 
conferência feita na Escola Superior de Guerra demons- 

trou quão prejudicado foi o trabalhador,  
desde a implantação da política salarial, vigorante a 
partir de 1964. Houve um achatamento, como disse, 
e agora, com a lei do afrouxo, que o eminente 
Ministro está executando, procura-se fazer a 
correção do prejuízo, da injustiça que o trabalhador 
sofreu durante êsses anos de política salarial 
governamental. 

Portanto, Srs. Senadores, é o próprio 
eminente Sr. Ministro Jarbas Passarinho quem 
reconhece que o trabalhador foi injustiçado; e se foi 
êle injustiçado e se, agora há o desejo de se  
corrigir essa injustiça, é muito humano, muito 
compreensível, muito aceitável que todos estejam 
inquietos, para que essa correção se faça o quanto 
antes, a fim de que êsses dramas, a que  
se referiu o eminente Senador Vasconcelos  
Tôrres se reduzam, deixem de ocorrer com a 
freqüência que infelizmente, parece tem sido tão 
assustadora. 

O ilustre Ministro Jarbas Passarinho, homem 
inteligente, homem culto, de grande poder de 
convencimento, não precisa utilizar êsses chavões, 
que ficam muito bem quando explorados por certos 
Ministros que, não tendo argumentos, pretendem 
impor as suas idéias, não pela persuasão, não pelo 
convencimento, mas pela pressão. A êle, que é um 
homem que adota a orientação do solidarismo 
cristão, fácil será compreender que é difícil haver 
paz, haver tranqüilidade, haver conformismo, no lar 
de um trabalhador que, há três anos, vem 
suportando, quase que com exclusividade, todo o 
pêso do combate à inflação que o Govêrno instituiu. 

Daí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, porque 
quero que o eminente Senador Jarbas Passarinho veja, 
nas minhas palavras, apenas o desejo de colaboração 
de um homem que, em muitos pontos, talvez na maioria, 
afine com S. Ex.ª; veja na minha argumentação,  
nestas ligeiras considerações sôbre a entrevista que os 
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jornais lhe atribuem, apenas um alerta, para que S. 
Ex.ª não descambe para essa vala comum dos 
pobres de idéia, dos que nada têm a oferecer e que 
só sabem reprimir, mas nunca dialogar. Ponha S. 
Ex.ª os Delegados de Trabalho espalhados por todo 
o Brasil, em contato permanente com os 
trabalhadores, através de seus sindicatos, para 
explicarem, os Delegados, sua política, suas razões, 
e levarem dados incontestáveis que possam 
convencer, realmente, aquêles que têm o dever e a 
função legal de orientar as classes em que se 
integram; e atenda S. Ex.ª, o quanto antes, as 
reivindicações, já formuladas, de reintegrar o 
trabalhador nos órgãos que têm, por missão, 
deliberar sôbre assunto de seu interêsse. 

Não é possível que o Instituto Nacional da 
Previdência Social – INPS, que administra a 
previdência, neste País, e que se dirige, 
especialmente, ao homem do trabalho, não é 
possível o INPS continue administrado, sem que de 
seu corpo diretivo participe o trabalhador. É mister 
inclua, também, no órgão que traça a política salarial, 
a representação, tanto de empregado, como de 
empregadores, porque, só assim, Srs. Senadores, o 
trabalhador poderá, levando a sua palavra, levando 
os seus argumentos, ouvir os contra-argumentos que 
os órgãos governamentais, como os patronais, 
possam oferecer nos debates que se travarem. 

Apelo, portanto, para o eminente Senador 
Jarbas Passarinho, para que S. Ex.ª veja no homem 
que reivindica melhores salários, no trabalhador que 
apela ao Govêrno por melhores condições de vida, 
por melhor tratamento, não um rebelado, não um 
inimigo do Govêrno, mas, ao contrário, veja êle no 
trabalhador que, assim, procede um homem que 
quer colaborar, que quer estabelecer o diálogo, que 
quer discutir os seus problemas, que quer tratar 
como se deve tratar os problemas, num ambiente de 
democracia. 

Êsse, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu 
apêlo ao ilustre Ministro Jarbas Passarinho. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Tem a palavra o nobre Senador Josaphat Marinho. 
(Pausa.) 

S. Ex.ª não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Desiré Guarani. 
O SR. DESIRÉ GUARANI (sem revisão do 

orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, na última 
quinta-feira, dia 5 de setembro, por honrosa 
delegação da Mesa desta Casa, tivemos a 
satisfação, juntamente com os nobres colegas 
Senadores Bezerra Neto e Lino de Mattos, de 
participar, na Assembléia Legislativa de São Paulo, 
de uma solenidade rica, milionàriamente rica de 
civismo e de vibração. Nela, se comemorou o Dia  
da Amazônia, por iniciativa de um Parlamentar 
integrante da Assembléia Legislativa, que 
apresentou um projeto, já convertido em lei, 
instituindo, no Estado de São Paulo, para ser 
comemorado nas escolas públicas estaduais, o Dia 
da Amazônia, como forma de cooperação cívica 
daquele grande Estado, para solução dos grandes 
problemas da Região Amazônica. 

É autor desta lei, o Deputado Chopin Tavares 
de Lima, que vem, num trabalho de divulgação, pelo 
Estado de São Paulo, difundindo os grandes 
problemas do Amazonas e da Amazônia, em geral, 
chamando a atenção dos estudantes, dos jovens e 
daqueles que serão os futuros dirigentes da Pátria, 
do quanto representa de importante para 
continuidade da Nação brasileira a integração, total e 
absoluta, da Amazônia ao resto do País. 
Participamos, desta festa e, mais do que isso, 
tivemos a honra de receber, como representante do 
Estado do Amazonas, uma bandeira dêsse  
Estado, que foi ofertada ao Govêrno do Amazonas  
pelo Instituto de Educação "Washington Luiz", 
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da cidade de Mogi das Cruzes – porque,  
nesta solenidade, houve, para abrilhantá-la, um 
desfile de fanfarras de vários grupos escolares e 
institutos de educação de municípios do interior do 
Estado de São Paulo. Primeiro, houve êsse  
desfile e, depois, o ato oficial da Assembléia 
Legislativa, em que se deu ênfase à problemática 
amazônica e no interêsse para a mesma de tôda a 
comunidade brasileira, especialmente do povo  
de São Paulo, que tanto tem contribuído,  
moral e financeiramente para solução dos  
problemas da Amazônia. Digo financeiramente  
porque, dos recursos disponíveis da área  
amazônica para aplicação por intermédio dos 
incentivos fiscais, 60 por cento provêm de 
investidores, de contribuintes do Estado de S. Paulo, 
contribuição valiosa para que projetos destinados  
ao soerguimento econômico encontre uma  
saída para o subdesenvolvimento daquela imensa 
região. Vem o Estado de São Paulo, pelo seu povo, 
pelos seus dirigentes políticos, participando dessa 
demonstração, instituindo o "Dia da Amazônia", 
naquele Estado pioneiro, para que se façam em tôda 
"Semana da Pátria", no dia 5 de setembro, apenas 
dois dias antes da nossa Independência, preleções, 
em tôdas as escolas públicas estaduais, a respeito 
da problemática amazônica e da necessidade de 
uma consciência nacional a respeito dêsses 
problemas, para que jamais ela deixe de manter-se 
integrada a tôda a comunidade brasileira. 

Desejava fazer essa comunicação, 
ressaltando o trabalho dinâmico e empolgante para a 
Amazônia, que o Deputado estadual Chopin Tavares 
Lima vem desenvolvendo naquele Estado, não só 
pela apresentação da propositura que se 
transformou em lei, instituindo o "Dia da Amazônia", 
como, também, de palestras que vem proferindo nas 
principais cidades do interior daquele Estado a 
respeito do problema que é a Amazônia para todo o 
Brasil. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Sôbre a mesa projeto, de autoria do Senador 
Vasconcelos Tôrres, que vai ser lido pelo Sr. 1º-
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 98, DE 1968 

 
Garante vencimentos integrais em caso de 

licença relativa a doença de filho ou dependente 
menor, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – A licença prevista no art. 106 da Lei nº 

1.711, de 28 de outubro de 1952, será concedida com 
vencimentos integrais em todos os períodos, quando se 
trata de filho ou dependente menor atingido por qualquer 
das enfermidades do art. 104 da citada lei. 

§ 1º – A licença prevista neste artigo poderá 
ser renovada de dois em dois anos, consoante prévia 
inspeção por junta médica. 

§ 2º – Ocorrendo o óbito de filho ou dependente, 
cessará a respectiva licença, ficando o funcionário 
obrigado a reassumir, imediatamente, o exercício de seu 
cargo, vencido o prazo a que alude o art. 153, item II, da 
Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952. 

§ 3º – A licença, nas condições dêste artigo, 
só poderá ser deferida a um dos cônjuges, na 
hipótese de que ambos sejam funcionários. 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Justificação 

 
O presente projeto consubstancia uma medida 

justa e que constitui um ponto permanente de 
reivindicação do funcionalismo público. Ainda agora, 
recebemos solicitação de uma funcionária, lotada 
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na Delegacia do Trabalho Marítimo de Pernambuco, 
para que apresentássemos projeto de lei, que dêsse 
solução ao angustiante problema do funcionário que 
possui filho ou dependente menor, acometido de 
moléstia grave ou incurável. 

As razões aduzidas pela missivista são válidas 
e estão, assim, resumidas: 

"Considerando que, com a Reforma 
Administrativa, pretende o Govêrno reestruturar o 
País, pondo em execução novas diretrizes no 
Serviço Público, de forma que o funcionalismo da 
União, com menos de vinte anos de efetivo exercício, 
passará, compulsòriamente, a ser pago e regido 
péla Consolidação das Leis do Trabalho, ipso facto, 
subordinar-se-á a dois expedientes; 

Considerando que constitui dever de o  
Estado Federativo zelar pelo bem-estar de todos  
os concidadãos e proteger, indistintamente, todos 
quantos participem da comunidade nacional, 
assegurando ao povo brasileiro, não só  
assistência de um modo geral, como, também, paz 
social; 

Considerando que a servidora pública da 
União, mãe de criança excepcional, não pode 
freqüentar, normalmente, um expediente e, muito 
menos, dois expedientes na repartição pública do 
sistema direto ou indireto do Poder Executivo 
Federal em que se ache lotada, por ter  
que acompanhar seu filho ou filha anormal ao 
médico e às instituições de reabilitação ou 
recuperação mental, ou às de instrução educacional 
específica; 

Considerando que se impõe ao Estado 
Federativo o dever de assistir todos os seus 
servidores em situações cruciantes, devidamente 
comprovadas através de documentos em direito 
exigidos; e 

Considerando, finalmente, que a servidora 
pública, mãe de família, necessita de dar 
assistência eficaz e permanente a seu dependente 
anormal e não o pode fazer, concomitantemente, 
com as obrigações de regimes e horários 
funcionais, nem tampouco pode prescindir dos 
vencimentos do erário." 

No regime atual de nossa legislação 
estatutária, o funcionário, licenciado por motivo de 
doença em pessoa da família, percebe vencimento 
integral, apenas no primeiro ano de afastamento, 
percebendo dois terços da retribuição no ano 
seguinte, ou seja, até completar dois anos, quando 
a mesma cessará definitivamente. 

Ora, não nos parece de justiça, que o 
funcionário, justamente no momento em que mais 
precisa de ajuda, tenha o seu vencimento 
diminuído, ou se veja obrigado a abandonar a fonte 
de seu sustento e de sua família, pela obrigação de 
dedicar-se ao tratamento de um filho menor, 
acometido de enfermidade grave ou incurável, 
como são as arroladas no art. 104 do Estatuto 
(tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia 
maligna, cegueira, lepra, paralisia ou cardiopatia 
grave, mal de Parkinson etc.). 

O projeto, portanto, garante a perfeita 
execução da providência, cercando-a das cautelas 
indispensáveis à sua real finalidade. 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1968. – Vasconcelos Tôrres. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, 
de Serviço Público Civil e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
O projeto lido será publicado e encaminhado às 
Comissões competentes. 

Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. 1º-Secretário. 
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É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.155, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Na forma do Regimento Interno, requeiro à 

Mesa a transcrição nos Anais do Senado, do artigo 
intitulado "Programas de TV", de autoria do jornalista 
Danton Jobim, publicado no jornal Última Hora, do 
dia 10 de setembro de 1968, em anexo. 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1968. – Vasconcelos Tôrres. 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Cattete Pinheiro – Petrônio Portela – Pessoa de 

Queiroz – Arnon de Mello – Aloysio de Carvalho – 
Antônio Balbino – Milton Campos – Nogueira da Gama. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O 
requerimento será incluído em Ordem do Dia. 

Presentes 33 Srs. Senadores, passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 

As matérias constantes dos itens 1, 2 e 3 da 
pauta estão com a discussão encerrada, em fase de 
votação. 

Por falta de quorum, ficam adiadas para a 
Sessão ordinária de amanhã. 

 
Item 4 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara nº 10, de 1968 (nº 207-B/67, na Casa de 
origem), que dispõe sôbre a contagem de tempo de 
serviço dos funcionários, e dá outras providências 
(incluído em Ordem do Dia, nos têrmos do art. 326, nº 
5-C, do Regimento Interno, em virtude de aprovação 
do Requerimento nº 1.091, de 1968, de auto- 
 

ria do Sr. Senador Vasconcelos Tôrres), tendo: 
 
PARECERES, sob nºs 675, 676, 677, 678 e 

715, de 1968, das Comissões: 
– de Serviço Público Civil: 
1º pronunciamento – favorável; 
2º pronunciamento – (em virtude da aprovação 

do Requerimento nº 1.089/68, do Sr. Senador 
Antônio Carlos) – apresentando Substitutivo; 

– de Finanças, apresentando Substitutivo; 
– de Constituição e Justiça, favorável ao 

Substitutivo da Comissão de Finanças, apresentando 
a Subemenda nº 1-CCJ e solicitando audiência da 
Comissão de Legislação Social; e 

– de Legislação Social, favorável ao 
Substitutivo da Comissão de Finanças, contrário à 
subemenda da Comissão de Constituição e Justiça e 
apresentando subemenda. 

Na Sessão do dia 29 de agôsto, após fala da 
Presidência, foi considerado inexistente o Parecer nº 
679/68, da Comissão de Serviço Público Civil, por 
não encontrar apoio regimental. 

Na mesma Sessão, foi aprovado requerimento 
de autoria do Senador Antônio Carlos, de nº 1.089, 
de 1968, solicitando nova audiência da Comissão de 
Serviço Público Civil. 

A Comissão, em seu parecer, concluiu pela 
aprovação do Substitutivo que apresenta, 
englobando tôdas as sugestões já apresentadas. 

Solicito o parecer Comissão de  
Constituição e Justiça sôbre o Substitutivo  
da Comissão de Serviço Público Civil. 
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Sôbre a mesa requerimento de adiamento de 

votação, que vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.156, DE 1968 

 
Nos têrmos dos arts. 212, letra l, e 274, letra b, 

do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
discussão do Projeto de Lei. da Câmara nº 10/68, 
que dispõe sôbre a contagem de tempo de serviço 
dos funcionários, e dá outras providências, a fim de 
ser feita na Sessão de 11 de setembro de 1968. 

Sala das Sessões, de 10 de setembro de 
1968. – Vasconcelos Tôrres. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Em 
conseqüência do requerimento, o projeto sai da Ordem 
do Dia de hoje e entrará na da Sessão de amanhã. 

Esgotada á matéria da Ordem do Dia. 
O SR. CLODOMIR MILLET: – Sr. Presidente, 

peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 

Tem a palavra o Sr. Senador Clodomir Millet. 
O SR. CLODOMIR MILLET (sem revisão do 

orador.): – Sr. Presidente, quero registrar, nos Anais 
desta Casa, que o Tribunal Superior Eleitoral já 
baixou as instruções para as eleições de 15 de 
novembro próximo. Essas instruções regulamentam 
a Lei número 5.453, de 14 de junho de 1968, que 
institui a sublegenda. 

Devo chamar a atenção dos Srs. Senadores 
para uma parte importante das instruções. Diversas 
consultas foram formuladas ao Tribunal Superior 
Eleitoral, quanto à obrigatoriedade de a Presidência 
da Convenção estar a cargo do Juiz Eleitoral ou da 
autoridade judiciária, nas eleições de 15 de 
novembro. O Tribunal Superior Eleitoral deixa bem 
 

claro êste ponto, quando, no art. 3º das Instruções, 
determina: 

"Art. 3º – As convenções a que se refere o art. 
1º serão realizadas sob a presidência de Juiz do 
Tribunal Regional Eleitoral que êste indicar, e do Juiz 
Eleitoral da Zona, ou, preferentemente, sob a 
presidência de representante escolhido pelo 
presidente do Tribunal Regional Eleitoral, para a 
convenção regional, ou pelo Juiz da Zona para a 
Municipalidade." 

No art. 22, das Disposições Transitórias, vem, 
regulada a matéria, no que diz respeito às próximas 
eleições de 15 de novembro: 

"III – Os diretórios municipais substituirão as 
convenções nas atribuições a estas conferidas nas 
presentes instruções. 

IV – Nos municípios em que não tenha sido 
constituído diretório municipal, a atribuição da 
criação de sublegenda e indicação de candidatos 
será deferida à comissão regional. 

V – Aos diretórios municipais e às comissões 
regionais aplica-se, no que couber, o disposto em 
relação às convenções." 

Assim, Sr. Presidente, nas convenções que se 
realizarão até 15 de outubro próximo, para  
escolha dos candidatos a prefeito e vereadores 
municipais em todo o País, deverá a presidência ser 
confiada a um representante da Justiça Eleitoral, 
indicado pelo Juiz Eleitoral, como se. convenção fôra, 
nos têrmos do que regula o Estatuto dos Partidos 
Políticos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao fazer êsse 
registro, quero aproveitar a oportunidade para apelar 
para o Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que 
regulamente a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Até 
hoje, essa lei não foi regulamentada: as convenções 
devem-se realizar no mês de julho do ano vindou- 
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ro, já por diversas prorrogações havidas, em vista de 
leis votadas no Congresso, justamente para escolha 
dos diretórios municipais, dos diretórios regionais e 
dos diretórios nacionais. 

Essa matéria, até hoje, não foi regulamentada 
e a nós cabe, neste instante, fazer êsse apêlo ao 
Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que 
esclareça e defina qual o eleitorado realmente que 
vai votar nessas convenções e como se realizarão as 
convenções. Isto porque o Estatuto modificou, 
completamente, as normas até aqui existentes, 
quando estabelece que são os próprios eleitores 
filiados que escolherão os membros dirigentes, seja 
do municipal, seja do estadual, através de 
delegados; que serão escolhidos por ocasião da 
eleição do diretório municipal. 

Então, Sr. Presidente, é necessário, é urgente 
que essa matéria seja regulamentada, mesmo 
porque, já, agora, pela nova lei que o tribunal acabou 
de regulamentar, a lei que instituiu as sublegendas, 
não há mais fichas de inscrição partidária. A 
inscrição continuará sendo feita naqueles livros que 
foram abertos por ocasião das últimas eleições, 
antes da Constituição, quando se extinguiram os 
Partidos políticos e se criaram as duas organizações 
provisórias. 

Por conseguinte, são os mesmos livros, são as 
mesmas inscrições que continuarão sendo feitas 
nesses mesmos livros. Não há mais fichas, nem 
aquêle dispositivo para organização dos Estatutos 
dos Partidos Políticos. E, como não foi votado, pelo 
Congresso, substitutivo para o processo da escolha 
dos membros do diretório municipal, dos diretórios 
regionais, é necessário que o tribunal, de acôrdo 
com a faculdade que lhe deu a lei,  
baixe competentes instruções para que, em  
julho do ano vindouro, possamos ter eleições  
feitas tal como estabelece o Estatuto dos  
Partidos Políticos. É imprescindível, porque, em 
1969, realizar-se-ão eleições municipais em onze 
 

Estados e já, em julho do ano vindouro, estaremos 
em plena campanha eleitoral naqueles Estados em 
que se farão eleições municipais. 

É o apêlo que deixo, Sr. Presidente, ao 
Superior Tribunal Eleitoral (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Não há mais oradores inscritos. (Pausa.) 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
Sessão, convocando, antes, os Srs. Senadores para 
outra, Extraordinária, que se realizará às 18 horas e 
30 minutos, com a seguinte 

 
ORDEM DO DIA 

1 
 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.154, de 1968, de autoria do Senador Petrônio 
Portela e do Senador Aurélio Vianna, solicitando 
urgência, nos têrmos do art. 326, nº 5 b, do 
Regimento Interno, para o Ofício G 16, de 6 de 
setembro de 1968, solicitando autorização do 
Senado Federal para que o Govêrno do Estado do 
Rio de Janeiro possa garantir a operação de 
financiamento, concedida pelo Govêrno da 
Iugoslávia, com a emprêsa estatal iugoslava 
(Rudnap Export – Import), no valor de US$Iug. 
470.000,00 (quatrocentos e sessenta mil dólares 
iugoslavos). 

2 
Discussão, em turno único, do Parecer da 

Comissão de Justiça, sôbre a Mensagem nº 276/68 
(nº 531/68, na origem), de 29 de agôsto de 1968, 
pela qual o Sr. Presidente da República submete ao 
Senado Federal a escolha do Bacharel José Benício 
Tavares da Cunha Mello, para o cargo de Juiz 
Federal no Estado de Sergipe. 

 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 55 

minutos.) 
 



182ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 10 DE SETEMBRO DE 1968 
 

(EXTRAORDINÁRIA) 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO 
 
Às 18 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena – Oscar Passos –  

Álvaro Maia – Edmundo Levi – Desiré  
Guarani – Milton Trindade – Cattete Pinheiro – Lobão 
da Silveira – Clodomir Millet – Victorino  
Freire – Petrônio Portela – Sigefredo Pacheco – 
Menezes Pimentel – Ruy Carneiro –  
Argemiro de Figueiredo – Pessoa de Queiroz – 
Arnon de Mello – Leandro Maciel – José Leite – 
Aloysio de Carvalho – Antônio Balbino – Josaphat 
Marinho – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – 
Raul Giuberti – Paulo Torres – Aarão Steinbruch – 
Vasconcelos Tôrres – Aurélio Vianna – Gilberto 
Marinho – Milton Campos – Nogueira da Gama – 
Lino de Mattos – João Abrahão – Armando Storni – 
Pedro Ludovico – Fernando Corrêa – Guido Mondin 
– Daniel Krieger. 

SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 
lista de presença acusa o comparecimento  
de 38 Srs. Senadores. Havendo número  
regimental, declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a 
Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que é, sem debate, aprovada. 

SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Não 
há oradores inscritos, nem expediente a ser lido. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
Item 1 
 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 

1.154, de 1968, de autoria do Senador Petrônio Portela 
e do Senador Aurélio Vianna, solicitando urgência, nos 
têrmos do art. 326, nº 5-b, do Regimento Interno, para 
o Ofício G 16, de 6 de setembro de 1968, do 
Governador do Estado do Rio de Janeiro solicitando 
autorização do Senado Federal para que o Govêrno do 
Estado do Rio de Janeiro, possa garantir a operação de 
financiamento, concedida pelo Govêrno da Iugoslávia, 
com a emprêsa estatal iugoslava (Rudnap Export – 
Import), no valor de US$Iug. 470.000,00 (quatrocentos 
e setenta mil dólares iugoslavos). 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

conservar-se como se encontram. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Passa-se à imediata apreciação da matéria. 
Solicito o parecer da Comissão de Finanças, 

da qual é Relator o Sr. Senador Fernando Corrêa. 
O SR. FERNANDO CORRÊA (lê o  

seguinte parecer): – Sr. Presidente,  
o Senhor Governador do Estado do Rio de 
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Janeiro, nos têrmos do art. 45, inciso II, da 
Constituição do Brasil, solicita ao Senado Federal a 
competente autorização para que aquêle Estado 
possa contrair operação de financiamento concedido 
pelo Govêrno da Iugoslávia, através da emprêsa 
estatal "Rudnap Export-Import", de Belgrado, na 
importância de US$Iug. 470.000,00 (quatrocentos e 
setenta mil dólares iugoslavos), acrescidos de juros 
no valor de US$Iug. 129.900,00 (cento e vinte e nove 
mil e novecentos dólares iugoslavos). 

2. Esclarece o Chefe do Executivo do Estado 
do Rio de Janeiro (Ofício G. 161, de 6 de setembro 
de 1968), que essa importância se destina à compra 
de 50 (cinqüenta) tratores de esteiras, da marca "14 
Oktobar", modêlo TG-50, série "C", equipados  
com lâmina "angledozer" de acionamento hidráulico, 
ao preço FOB unitário de US$ Iug. 8.770,00 (oito mil, 
setecentos e setenta dólares iugoslavos) e de  
peças sobressalentes no montante de US$ Iug. 
31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos dólares 
iugoslavos). 

3. Salienta o Sr. Governador que "a 
mecanização da agricultura é uma das metas 
básicas da política agropecuária do Govêrno, pela 
influência decisiva que exerce no incremento da 
produtividade agrícola e, conseqüentemente, no 
aumento do poder aquisitivo da população rural, 
razão por que houve por bem o Govêrno do Estado 
do Rio de Janeiro baixar o Decreto nº 13.133, de 8 
de dezembro de 1967, instituindo o "Plano  
Estadual de Mecanização Agrícola, PLEMA – 
subordinado à Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento". 

4. Os documentos anexos ao processado 
estão na mais perfeita ordem, tendo sido atendidas 
as exigências contidas no Regimento Interno do 
Senado, ou seja: parecer do Banco Central 
(processo FIRCE 345/67) e autorização legislativa 
estadual (Lei nº 6.084, de 3 de julho de 1968). 

5. Diante do exposto, a Comissão de Finanças 
opina pela concessão da autorização solicitada, 
desde que atendidas às exigências dos órgãos 
encarregados da política econômico-financeira, do 
Govêrno, nos têrmos do seguinte: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 54, DE 1968 
 
Autoriza o Govêrno do Estado do Rio de 

Janeiro a garantir operação de financiamento 
concedida pelo Govêrno da Iugoslávia com a 
emprêsa estatal "Rundnap Export-Import", do valor 
de US$ lug 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil 
dólares iugoslavos), destinado à aquisição de 
cinqüenta (50) tratores da marca "14 Oktobar", 
modêlo "TG-50", série "C". 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – É o Govêrno do Estado do Rio de 

Janeiro autorizado a garantir, através do Banco do 
Estado do Rio de Janeiro S.A., a operação de 
financiamento concedida pelo Govêrno da 
Iugoslávia, com a emprêsa estatal iugoslava 
"Rudnap Export-Import", de Belgrado, do valor de 
US$ Iug. 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil 
dólares iugoslavos) acrescidos de juros, destinado à 
compra, pela Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento daquele Estado, de 50 (cinqüenta) 
tratores de esteiras marca "14 Oktobar" modêlo "TG-
50", série "C", e peças sobressalentes. 

Art. 2º – O empréstimo será pago em 8. (oito) 
anos, incluindo carência de 2 (dois) anos, a juros de 
6% (seis por cento) ao ano, obedecendo aos têrmos 
da Lei Estadual nº 6.084, de 3 de julho de 1968, e às 
condições constantes do processo FIRCE 345, de 
1967, do Banco Central do Brasil. 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 
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É o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O 

parecer da Comissão de Finanças conclui pela 
apresentação do projeto de resolução. 

Solicito o Parecer das Comissões  
de Constituição e Justiça e dos Estados para 
Alienação e Concessão de Terras Públicas e 
Povoamento, das quais é Relator o Senador Eurico 
Rezende. 

O SR. EURICO REZENDE (para proceder à 
leitura dos pareceres solicitados.) 

 
PARECER 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Resolunção nº 54, de 1968, da 
Comissão de Finanças, que autoriza o Govêrno do 
Estado do Rio de Janeiro a garantir operação de 
financiamento concedida pelo Govêrno da Iugoslávia 
com a emprêsa estatal "RUDNAP – EXPORT-
IMPORT", do valor de US$ Iug 470.000,00 
(quatrocentos e setenta mil dólares iugoslavos), 
destinado à aquisição de cinqüenta (50) tratores da 
marca "14 OKTOBAR", modêlo "TG 50", série "C". 

 
Apresentado pela Comissão de Finanças,  

nos têrmos regimentais, o presente projeto  
autoriza o Govêrno do Estado do Rio de  
Janeiro a garantir, através do Banco do Estado  
do Rio de Janeiro, a operação de financiamento 
concedida pelo Govêrno da Iugoslávia,  
com a emprêsa estatal iugoslava "RUDNAP 
EXPORT – IMPORT", de Belgrado, no valor  
de US$ Iug 470.000,00 (quatrocentos e setenta  
mil dólares iugoslavos), destinado à compra,  
pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
daquele Estado, de cinqüenta (50) tratores  
de esteira marca "14 – OKTOBAR", modêlo  
"TG 50", série. "C", e peças sobressalentes. 
 

2. O artigo 2º do projeto dispõe sôbre as 
condições de pagamento do empréstimo, que 
obedecerá aos têrmos da Lei Estadual nº 6.084, de 3 
de julho de 1968, e ao constante do Processo FIRCE 
– 345, de 1967, do Banco Central do Brasil. 

3. O Senhor Governador do Estado do Rio de 
Janeiro encaminhou a matéria à apreciação do Senado 
Federal pelo Ofício G/161, de 6 de setembro do 
corrente ano, em que justifica amplamente a operação, 
anexando ao mesmo, a Lei Estadual nº 6.084, de 1968, 
que autorizou o empréstimo, e o parecer do Banco 
Central do Brasil, favorável à operação. 

4. Atendidas que foram as exigências 
constantes do artigo 343 do Regimento Interno do 
Senado, esta Comissão opina pela aprovação do 
projeto de resolução. 

 
PARECER 

 
Da Comissão dos Estados para Alienação de 

Concessão de Terras Públicas e Povoamento, sôbre 
o Projeto de Resolução nº 54, de 1968, da Comissão 
de Finanças, que autoriza o Govêrno do Estado do 
Rio de Janeiro a garantir operação de financiamento 
concedida pelo Govêrno da Iugoslávia com a 
emprêsa estatal "RUDNAP EXPORT-IMPORT", do 
valor de US$Iug 470.000,00 (quatrocentos e setenta 
mil dólares iugoslavos), destinados à aquisição de 
cinqüenta (50) tratores da marca "14 OKTOBAR", 
modêlo "TG 50", série "C". 

 
De acôrdo com o disposto no art. 90-B do 

Regimento Interno, vem ao nosso exame o presente 
projeto de resolução, apresentado pela Comissão de 
Finanças, que autoriza o Govêrno do Estado do Rio  
de Janeiro, através do Banco do Estado do Rio de 
Janeiro, a garantir a operação de financiamento, 
concedida pelo Govêrno da Iugoslávia, com a emprêsa  
estatal iugoslava "RUDNAP EXPORT-IMPORT", 
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de Belgrado, no valor. de US$Iug 470.000,00 
(quatrocentos e setenta mil dólares  
iugoslavos), destinado à compra, pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, daquele Estado, de 
cinqüenta (50) tratores de esteiras, marca "14 
OKTOBAR", modêlo "TG 50" série "C", e peças 
sobressalentes. 

2. A matéria é originária de pedido do Senhor 
Governador do Estado do Rio de Janeiro,  
formulado nos têrmos do art. 45, inciso II, da 
Constituição do Brasil, constante do Ofício número 
G/161/68, dirigido ao Presidente do Senado Federal. 
Com o referido ofício, foi encaminhada a 
documentação legal, julgada necessária nesses 
casos. 

3. O Governador do Estado do Rio de Janeiro 
salienta, em seu ofício, que "a mecanização  
da agricultura é uma das metas básicas da  
política agropecuária do Govêrno, pela influência 
decisiva que exerce no incremento da  
produtividade agrícola e, conseqüentemente, no 
aumento do poder aquisitivo da população rural, 
razão por que houve por bem o Govêrno do Estado 
do Rio de Janeiro baixar o Decreto nº 13.133,  
de 8 de dezembro de 1967, instituindo o "Plano 
Estadual de Mecanização Agrícola" – (PLEMA), 
subordinado à Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento...". 

4. A matéria, quanto ao seu mérito, já foi 
amplamente examinada pela Comissão de Finanças, 
que opinou pela sua aprovação, nos têrmos do 
projeto de resolução que apresentou. 

5. Diante do exposto e tendo em vista  
que a autorização ora submetida à apreciação  
do Senado, visa a dotar o Estado do Rio de  
Janeiro com equipamento de alta capacidade e  
nível técnico, com evidentes benefícios para o 
Estado, a Comissão dos Estados para  
Alienação e Concessão de Terras Públicas e  
Povoamento opina pela aprovação do presente 
projeto de resolução. (Muito bem!) 

O. SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Os pareceres são favoráveis. 

Em discussão o projeto. 
Se não houver quem desejar discutir o projeto, 

está encerrada a discussão. (Pausa.) 
Está em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Achando-se em regime de urgência vai ser lida 

agora a redação final. 
É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 733, DE 1968 

 
Da Comissão de Redação, apresentando a 

redação final do Projeto de Resolução nº 54, de 
1968. 

 
Relator: Sr. 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Resolução nº 54, de 1968, que autoriza o 
Govêrno do Estado do Rio de Janeiro a garantir 
operação de financiamento, concedida pelo Govêrno 
da Iugoslávia, com a emprêsa estatal "RUDNAP 
EXPORT-IMPORT", do valor de US$ Iug 470.000,00 
(quatrocentos e setenta mil dólares iugoslavos), 
destinado à aquisição de cinqüenta (50) tratores da 
marca "14-OKTOBAR", modêlo "TG 50", série "C". 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1968. – ........................................................................ 
Presidente – ................................................................ 
Relator. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 733, DE 1968 
 
Redação final do Projeto de Resolução nº 54, 

de 1968. 
 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, 

nos têrmos do art. 45, nº II, da 
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Constituição Federal, e eu, ........................................, 
Presidente, promulgo a seguinte 

 
RESOLUÇÃO 

Nº      , de 1968 
 
Autoriza o Govêrno do Estado do Rio de 

Janeiro a garantir operação de financiamento, 
concedida pelo Govêrno da Iugoslávia, com a 
emprêsa estatal "RUDNAP EXPORT-IMPORT", do 
valor de US$ Iug. 470.000,00 (quatrocentos e 
setenta mil dólares iugoslavos), destinado à 
aquisição de cinqüenta (50) tratores da marca "14-
OKTOBAR", modêlo TG 50", série "C". 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – É o Govêrno do Estado do Rio de 

Janeiro autorizado a garantir, através do Banco do 
Estado do Rio de Janeiro S.A., a operação de 
financiamento, concedida pelo Govêrno da 
Iugoslávia, com a emprêsa estatal iugoslava 
"RUDNAP EXPORT-IMPORT", de Belgrado, do valor 
de US$ Iug. 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil 
dólares iugoslavos) acrescidos de juros, destinado à 
compra, pela Secretaria de. Agricultura e 
Abastecimento daquele Estado, de cinqüenta (50) 
tratores de esteiras marca "14-OKTOBAR" modêlo 
"TG 50", série "C" e peças sobressalentes. 

Art. 2º – O empréstimo será pago em oito (8) 
anos, incluindo carência de dois (2) anos, a juros de 
6% (seis por cento), ao ano, obedecendo aos têrmos 
da Lei Estadual nº 6.084, de 3 de julho de 1968, e às 
condições constantes do processo FIRCE-345, de 
1967, do Banco Central do Brasil. 

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Em discussão a redação final. 
 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, vou declarar encerrada a discussão. 
(Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. Vai à promulgação. 
 
Item 2 

 
Discusão, em turno único, do parecer da 

Comissão de Justiça sôbre a Mensagem nº 276/68, 
(nº 531/68, na origem), de 29 de agôsto de  
1968, pela qual o Sr. Presidente da República  
submete ao Senado a escolha do Bacharel JOSÉ 
BENÍCIO TAVARES DA CUNHA MELLO, para o 
cargo de Juiz Federal no Estado de Sergipe. 
 

Trata-se de matéria que deve ser apreciada 
em Sessão secreta. 

Solicito aos Senhores funcionários que tomem 
as providências, para que assim se possa proceder. 

(A Sessão tranforma-se em secreta às 18 
horas e 45 minutos e volta a ser pública às 18 horas 
e 50 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Está reaberta a Sessão pública. 

Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Antes de encerrar a Sessão, convoco os Srs. 

Senadores para uma Extraordinária amanhã, às 10 
horas, com a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

TRABALHOS DE COMISSÕES 
 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 19 horas.) 

 



183ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 11 DE SETEMBRO DE 1968 
 

(EXTRAORDINÁRIA) 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. GILBERTO MARINHO, VICTORINO FREIRE E RAUL GIUBERTI 
 
Às 10 horas, acham-se presentes os Srs. 

Senadores: 
Adalberto Sena – Oscar Passos – Flávio  

Brito – Edmundo Levi – Desiré Guarani –  
Milton Trindade – Cattete Pinheiro – Lobão da 
Silveira – Clodomir Millet – Victorino Freire –  
Petrônio Portela – Sigefredo Pacheco –  
Menezes Pimentel – Duarte Filho – Dinarte Mariz – 
Ruy Carneiro – Argemiro de Figueiredo –  
João Cleofas – Pessoa de Queiroz – Arnon de Mello 
– Leandro Maciel – Júlio Leite – José Leite –  
Aloysio de Carvalho – Antônio Balbino – Josaphat 
Marinho – Carlos Lindenberg – Eurico  
Rezende – Raul Giuberti – Paulo Torres – Aarão 
Steinbruch – Vasconcelos Tôrres – Aurélio Vianna – 
Gilberto Marinho – Milton Campos – Nogueira da 
Gama – Lino de Mattos – João Abrahão – Armando 
Storni – Pedro Ludovico – Fernando Corrêa – 
Bezerra Neto – Adolpho Franco – Guido Mondin – 
Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 
lista de presença acusa o comparecimento de  
45 Srs. Senadores. Havendo número  
regimental, declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a 
Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que é, sem debate, aprovada. 

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

APELOS DE DIVERSAS ENTIDADES 
CLASSISTAS, NO SENTIDO DA SUPRESSÃO DO 
ARTIGO 2º E SEU PARÁGRAFO DO PROJETO DE 
LEI DO CONGRESSO NACIONAL Nº 20, DE 1968 

 
COMUNICAÇÃO DE ELEIÇÃO E POSSE: 
– da Mesa da Câmara Municipal de Boqueirão 

dos Cochos, PB; 
– do Corregedor-Geral, Brasília, DF. 
– do Presidente e demais membros do 

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, 
Rio de Janeiro, GB; 

– da Diretoria da Associação Brasileira de 
Municípios, Rio de Janeiro, GB; 

– da Diretoria da União Nacional das 
Associações de Cooperativas, Rio de Janeiro, GB; 

– da Diretoria da Federação dos Trabalhadores 
nas Indústrias Extrativas do Estado de São Paulo, SP; 

– da Diretoria da Associação Profissional dos 
Empregados na Administração da Indústria de 
Destilação e Refinação de Petróleo no Estado de 
São Paulo, SP; 

– do Prefeito Municipal de Firminópolis, GO. 
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DIVERSOS ASSUNTOS: 
– da Assembléia Legislativa do Amazonas, 

congratulando-se com o Senador Desiré Guarani 
pelo lançamento de seu nôvo livro "EM DEFESA DA 
AMAZÔNIA E DO DESENVOLVIMENTO 
NACIONAL"; 

– da Câmara de Comércio Internacional, Rio 
de Janeiro, GB, enviando, cópia do relatório da 111ª 

Reunião do Conselho Diretor daquela Instituição em 
Atenas, Grécia; 

– do Ministro da Agricultura, enviando 
exemplar do Boletim Informativo do Ministério da 
Agricultura; 

– do Presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil, de São Paulo, enviando estudo elaborado 
pelo Conselho Seccional de São Paulo, daquela 
instituição, sôbre a constitucionalidade do § 1º do art. 
670 da Consolidação das Leis do Trabalho, na 
conformidade do Projeto de Lei nº 972/68; 

– da Câmara Municipal de Lins, SP, 
manifestando seu profundo pesar pelo falecimento 
do Senador Paulo Sarasate; 

– do Secretário-Geral do Parlamento Latino-
Americano, enviando cópia de resolução aprovada 
na sua III Assembléia Ordinária, realizada em 
Brasília, em junho do corrente ano; 

– da Câmara Municipal de Volta Redonda, RJ, 
manifestando-se contrária à mudança da exatoria 
federal daquela localidade; 

– da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, 
RJ, fazendo apêlo no sentido da rápida elaboração 
da lei complementar que disciplina o preceito 
constitucional que garante a percepção de subsídios 
aos Vereadores de Municípios com mais de 100.000 
habitantes; 

– da Assembléia Legislativa do Paraná, 
sugerindo a constituição de uma Comissão 
Bipartidária de Alto Nível, formada de Deputados e 
Senadores e um representante de cada Assembléia 
Legislativa, para elaboração de um projeto de lei  
que declare como reservas essenciais para a  
segurança da Nação os estoques de café e cereais 
correspondentes ao consumo anual equivalente às 
demanda de três anos; 

– da Câmara Municipal de Pindamonhangaba, 
solicitando cancelamento de débitos fiscais com 
referência a transações imobiliárias; 

– da Câmara Municipal de Marília, SP, 
fazendo apêlo no sentido da aprovação da 
aposentadoria aos 25 anos de serviço aos policiais 
civis e militares; 

– do Rotary Club de Indaial, SC, da 
Associação Industrial de Presidente Prudente, SP, e 
da Câmara Municipal de Pelotas; RS, fazendo apêlo 
no sentido da extinção do horário de verão; 

– da Câmara Municipal de Ribeirão Prêto, SP, 
fazendo apêlo no sentido da aprovação do projeto  
de lei que concede anistia aos estudantes  
e trabalhadores envolvidos em manifestações 
populares; 

– da Assembléia Legislativa de Pernambuco, 
solicitando medidas urgentes para apuração de fatos 
e punição dos responsáveis pelas últimas violências 
praticadas pela Polícia do Distrito Federal na 
Universidade da Capital da República; 

– dos empregados de Edifícios de São Paulo, 
solicitando rápida aprovação do Projeto de Lei nº 
11/68; 

– do Sindicato dos Engenheiros e Arquitetos da 
Guanabara, solicitando andamento do Projeto de Lei nº 
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3.724/66, que regulamenta a profissão de técnicos 
em desenho e técnicos industriais; 

– da Diretoria do Clube de Engenharia do Rio 
de Janeiro, GB, manifestando-se contrária à 
aprovação do Projeto de Lei nº 1.528/68; 

– da Câmara Municipal de Campinas das 
Missões, RS, fazendo apêlo no sentido da rápida 
aprovação do projeto de lei que dispõe sôbre a 
correção do solo pelo calcário; 

– do Congresso dos Trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico, solicitando a modificação do inciso X do art. 
158 da Constituição, sugerindo a criação de lei que 
fixe o prazo mínimo de 12 meses para a tramitação e 
julgamento final das ações trabalhistas, incluindo-se 
as execuções, criação de lei que reduza de 50% o 
preço das passagens aéreas, criação do "Banco dos 
Trabalhadores"; 

– da Associação Comercial de Minas, em Belo 
Horizonte, MG, fazendo apêlo no sentido da aprovação 
do Projeto de Lei nº 12/68, de autoria do Sr. Senador 
Edmundo Levi, que permite a inscrição nos concursos 
de habilitação para ingresso nas faculdades de ensino 
superior aos graduados em escolas normais; 

– da Associação Comercial de Belo Horizonte, 
MG, manifestando-se contrária ao Projeto de Lei número 
78/67, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Tôrres; 

– da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 
fazendo apêlo no sentido da rápida aprovação do 
projeto que regulmenta a profissão de radialista; 

– da Assembléia Legislativa de Goiás,  
fazendo apêlo no sentido de não ser modificado o 
critério para revisão e enquadramento dos ferroviá- 
 

rios de todo o País, observando-se as normas do 
Decreto nº 51.466, de 1962; 

– da Assembléia Legislativa de São Paulo, 
fazendo apêlo no sentido de que a Educação Moral e 
Cívica figure obrigatòriamente no currículo escolar do 
curso primário em todo o País; 

– do Diretório Acadêmico João XXIII, 
comunicando que os acadêmicos suspenderam o 
comparecimento às aulas temporàriamente em 
protesto pela falta de pagamento aos professôres 
contratados na Faculdade Federal de Teresina, PI; 

– da Câmara Municipal de Vitória, ES, fazendo 
apêlo no sentido de coibir os numerosos casos de 
fraude de empregadores inescrupulosos que chegam 
a pagar a empregados a metade do salário-mínimo 
vigente no País; 

– da Assembléia Legislativa da Guanabara, 
sugerindo a instituição de um "Fundo Nacional  
de Pesquisas Médicas", que possibilite o 
prosseguimento dos estudos e experiências dos Drs. 
Edson Dias Teixeira e Euríclides Zerbini; 

– da Câmara Municipal de Pôrto Alegre, RS, 
solicitando a disciplinação, em lei, do serviço de 
natureza especial a que alude o § 2º do art. 100 da 
Constituição Federal; 

– da Câmara Municipal de Caràzinho, RS, 
fazendo apêlo no sentido de serem pagas cotas-
retôrno e impôsto de consumo aos Estados e 
Municípios; 

– da Federação das Indústrias do Rio Grande 
do Sul, RS, manifestando-se contrária ao Projeto de 
Lei nº 47/68, apresentado pelo Sr. Senador Josaphat 
Marinho. 
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 

Presidência recebeu telex do Sr. Ministro dos 
Transportes, solicitando prorrogação do prazo para 
resposta aos seguintes Requerimentos de 
Informações: 

– Nº 941/68, de autoria do Senador 
Vasconcelos Tôrres; 

– Nº 944/68, de autoria do Senador 
Vasconcelos Tôrres; 

– Nº 948/68, de autoria do Senador 
Vasconcelos Tôrres; 

– Nº 951/68, de autoria do Senador Aarão 
Steinbruch; 

– Nº 954/68, de autoria do Senador 
Vasconcelos Tôrres; 

– Nº 955/68, de autoria do Senador 
Vasconcelos Tôrres; 

– Nº 963/68, de autoria do Senador 
Vasconcelos Tôrres; 

– Nº 967/68, de autoria do Senador Lino de 
Mattos; 

– Nº 971/68, de autoria do Senador Raul 
Giubert. 

Se não houver objeção, esta Presidência 
considerará prorrogado por 30 dias o prazo de 
resposta dos citados requerimentos. (Pausa.) 

Como não houve objeção, está prorrogado o 
prazo. 

O Sr. Senador Vasconcelos Tôrres enviou à 
Mesa discurso para ser publicado, nos têrmos do art. 
201, § 2º, do Regimento Interno. 

Sua Ex.ª será atendido. 
É o seguinte o discurso enviado à Mesa: 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a ligação 

rodoviária entre o Rio de Janeiro e Niterói, através da 
Baia da Guanabara, é um velho sonho de seus 
habitantes e que remonta ao tempo do Brasil Império. 
 

Muito se tem falado, muito se tem discutido a 
respeito dessa ligação, uns defendendo a abertura 
de um túnel, outros a favor da construção de uma 
ponte, porém todos concordes em que algo deve ser 
feito. 

Afinal, após acurados estudos, decidiu-se o 
Govêrno Federal pela segunda hipótese e, conforme 
afirmativa do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, Marechal Costa e Silva, e do Ministro dos 
Transportes, Coronel Mário Andreazza, antes do 
término do mandato presidencial teremos pronta a 
tão desejada obra. 

É inegável, Senhor Presidente, a importância 
dessa obra que irá acelerar o desenvolvimento de 
duas importantes Unidades da Federação, e quiçá 
extravazar os seus limites. 

Tal como Brasília, defendida já por José 
Bonifácio, o Patriarca, a construção da ponte Rio–
Niterói será uma afirmação da capacidade e da fé do 
povo brasileiro. 

No entanto, Senhor Presidente, o aspecto que 
eu quero focalizar hoje, em relação a êsse assunto, é 
a atuação de um Conselheiro do Império e 
Presidente da Província do Rio de Janeiro: o Dr. 
Bernardo Avelino Gavião Peixoto, grande defensor 
da construção da ponte. 

Foi êle o primeiro homem público a ver com a 
seriedade que o assunto requeria – e requer – o 
problema do transporte Rio–Niterói, desejando 
associar seu nome ao grande empreendimento, que, 
em 1883, já era objeto de cogitações. 

Em relatório enviado à Assembléia Legislativa 
Fluminense, afirmava o Dr. Bernardo Avelino Gavião 
Peixoto: "O que para alguns parece ser arrojada 
fantasia, para mim é obra de possível realização." E 
aduzia: "Só o tempo, que devora os homens e os 
acontecimentos, pode demonstrar, no porvir, que as 
 

 



– 279 – 
 

fantasias de uma hora podem ser, mais tarde, 
construções seculares." 

E estava êle certo. Hoje, tantos anos depois, 
vemos que a ponte Rio–Niterói não é fantasia e sim 
uma obra possível; arrojada, é verdade, porém 
realizável. 

Transcrevo, aqui, algumas passagens de seu 
relatório enviado à Assembléia Legislativa Provincial 
do Rio de Janeiro, em 8 de agôsto de 1883: 

"Constinuo a pensar do mesmo modo porque 
já o declarei nesta Assembléia, a respeito da ponte, 
que deve, em futuro mais ou menos próximo, ligar a 
capital do Rio de Janeiro à capital do Império. 

Não preciso repetir as considerações, que já 
tive ocasião de trazer ao vosso conhecimento em 
meu último relatório, para demonstrar como e de que 
modo essa obra influirá no vasto desenvolvimento e 
progresso de todos os elementos da riqueza 
provincial, sem contar com as vantagens de outra 
natureza, senão do maior alcance, ao menos igual, 
sob o ponto de vista político, moral e financeiro." 

E adiante: 
"Em data de 10 de janeiro último, requereu 

Ricardo Lange, engenheiro civil, privilégio exclusivo 
por 90 anos para si, ou por companhia, que 
organizasse dentro ou fora do Império, para a 
construção de uma ponte entre o município neutro e 
a cidade de Nictheroy, com a garantia de juros de 
6% sôbre um capital de 10.000$000, que no caso de 
dificuldade 13.000.000$000 no máximo. 

Por despacho de 8 de fevereiro, remeti a esta 
Assembléia o mesmo requerimento, tendo dado o 
seguinte despacho: 

– Não tendo sido atendidas pela Assembléia 
Provincial as razões em que se fundou esta 
Presidência, recomendando em seu relatório a 
 

obra de que trata o suplicante, e portanto sem 
autorização em lei para fazer qualquer contrato ou 
abrir concorrência, chamando capitais e obtendo 
assim o preço mais barato, como sem esperança de, 
mediante concurso, assinar contrato, que nas 
hipóteses mereça a aprovação dos representantes 
da província, remetendo-se a petição do suplicante à 
mesma Assembléia para que resolva em tempo 
como julgar acertado, sôbre êste importante assunto, 
aliás dependente de acôrdo com o govêrno geral." 

Em continuação, afirma: 
"Em requerimento de 28 de fevereiro, replicou 

o mesmo engenheiro pedindo a concessão sem a 
garantia de juros. 

Tendo ouvido a respeito a Diretoria de Obras, 
remeti ao Ministério da Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas o requerimento com o seguinte 
ofício: 

– Passo às mãos de V. Ex.ª o requerimento  
do engenheiro Ricardo Lange, contendo a 
importantìssima proposta de uma ponte  
entre a cidade de Nictheroy e a do Rio de Janeiro; 
matéria de que me ocupei mais detidamente  
em meu relatório, considerando-se então, no  
ponto de vista geral, melhoramento de elevado 
alcance para os futuros destinos de uma e outro 
povoação. 

Escuso de modo algum encarecer tão 
prometedor consentimento afigura-se-me das mais 
extensas vantagens. 

Os interêsses comerciais e econômicos ou  
de ordem pública e privada, os que afetam a saúde  
e bem-estar dos habitantes das duas cidades,  
todos enfim unificam-se neste grande pensamento, 
que anula as distâncias, quase suprime o 
 tempo, e das capitais de um vasto império e de 
 

 



– 280 – 
 

uma rica província faz um centro único de ação, 
enfeitando a iniciativa das fôrças individuais 
associadas para um fim comum..." 

Senhor Presidente, vê-se, claramente, que o 
Conselheiro era, naquela época, um defensor  
da construção da ponte Rio–Niterói, tendo 
procurado, por todos os meios ao seu alcance, 
convencer seus contemporâneos da validez e 
oportunidade da obra. 

Baseado nisso é que proponho ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes, 
Coronel Mário Andreazza, que tanto tem feito à 
frente de sua Pasta, seja dado à futura ponte Rio–
Niterói o nome do Dr. Bernardo Avelino Gavião 
Peixoto, Conselheiro do Império e ex-Presidente da 
Província do Rio de Janeiro, numa justa homenagem 
a um grande homem público fluminense que, um 
século atrás, conseguiu ver, nessa portentosa obra 
que será a ponte, o caminho certo para o 
desenvolvimento regional que, em vista da 
concentração humana, industrial e política existente, 
refletirá, indubitàvelmente, no desenvolvimento 
nacional. 

Era o que eu tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O 

nobre Senador Vasconcelos Tôrres enviou à Mesa 
projetos de lei que serão lidos pelo Sr. 1º-Secretário. 

São lidos. os seguintes: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 99, DE 1968 

 
Dispõe sôbre a concessão do auxílio-funeral 

devido por morte do segurado, cônjuge e 
dependente, alterando a redação do art. 44 da Lei nº 
3.807, de 26 de agôsto de 1960 (redação dada pelo 
art. 11 do Decreto-Lei nº 66, de 1966). 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O art. 44 da Lei nº 3.807,  

de 26 de agôsto de 1960 (nos têrmos da- 
 

dos pelo art. 11 do Decreto-Lei nº 66, de 21 de 
novembro de 1966), passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 44 – O auxílio-funeral, devido por  
morte do segurado, cônjuge e dependente, 
corresponderá a duas vêzes o salário-mínimo da 
sede do trabalho do segurado e será pago ao 
executor do funeral. 

Parágrafo único – Se o executor fôr o próprio 
segurado, o auxílio-funeral só será devido se o 
mesmo perceber remuneração inferior ou igual a dois 
salários-mínimos." 

Art. 2º – As despesas decorrentes da 
execução do disposto nesta Lei correrão por conta 
dos recursos arrecadados com base no disposto nos 
itens I e III do art. 69 da Lei nº 3.807, de 26 de 
agôsto de 1960. 

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Justificação 

 
A medida proposta no projeto é, sob todos  

os aspectos, justa e essencialmente humana, face  
às dificuldades por que passa tôda a gente, 
especialmente os econômicamente mais 
desfavorecidos. 

A Previdência Social prevê o pagamento de 
um auxílio-funeral, por morte do segurado, aos seus 
dependentes ou ao executor do funeral. Êsse auxílio 
"não poderá exceder a dois salários-mínimos", o que 
leva a crer exista uma escala, já que foi previsto êsse 
máximo. 

À época da lei, presume-se, seria possível 
efetuar-se um funeral por menos. Hoje, no entanto, 
como é de todos sabido, essa importância é irrisória, 
não dando senão para atender em parte, ou pelo 
menos para auxiliar um pouco as despesas 
efetuadas com o entêrro do de cujus. 
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Julgamos, pois, necessário, pelo menos, que 

se fixe num quantum – dois salários-mínimos – o 
referido auxílio. 

Além disso, a lei em vigor prevê apenas êsse 
auxílio no caso de falecimento do segurado. 
Acontece, entretanto, que os próprios segurados, 
especialmente os que percebem remuneração igual 
ou inferior a dois salários-mínimos, são os que mais 
necessitam de amparo ou auxílio nessas 
oportunidades, ou seja, por falecimento do cônjuge 
ou de dependentes. 

E êsses segurados, precisamente, conforme 
comprovam as estatísticas, são os que possuem 
família mais numerosa e, também, os que compõem 
a larga faixa a dar o maior suporte e base à 
Previdência Social, sendo, no entanto, os que menos 
benefícios recebem. 

Julgamos, assim, de todo conveniente e justo, 
que se conceda, também, aos segurados, auxílio-
funeral, por morte do cônjuge ou dependentes. 

A medida, estamos certos, jurídica e 
constitucional, merecerá, sem dúvida, o apoio do 
Congresso Nacional, dada a sua destinação 
altamente social e humana. 

Sala das Sessões, em 11 de setembro de 
1968. – Vasconcelos Tôrres. 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 100, DE 1968 

 
Altera a redação do item I do artigo 11 da Lei 

nº 3.807, de 1960 (nos têrmos do art. 3º do Decreto-
Lei nº 66, de 1966), classificando como dependente 
de segurado as filhas, de qualquer condição, que 
vivam sob a sua dependência econômica exclusiva e 
não possuam qualquer fonte de renda própria. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O item I do art. 11 da Lei  

nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960 (nos 
 

têrmos dados pelo art. 3º do Decreto-Lei n. 66, de 21 
de novembro de 1966), passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 11 – ........................................................... 
I – a espôsa, o marido inválido, os filhos de 

qualquer condição, quando inválidos ou menores de 
18 (dezoito) anos, e as filhas, de qualquer condição, 
que vivam sob a sua dependência econômica 
exclusiva e não possuam qualquer fonte de renda 
própria." 

Art. 2º – As despesas decorrentes da 
aplicação do disposto na presente Lei correrão por 
conta da arrecadação prevista nos itens I e III do art. 
69 da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960. 

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 

Justificação 
 

A proposição visa a corrigir situação injusta 
existente em nossa legislação previdenciária, que 
propicia, a nosso ver, tratamento discriminatório. 

O critério básico na Previdência Social para 
fins de classificação de dependentes é e sempre foi 
o de "dependência econômica exclusiva". 

Admite a legislação – e é justo – que se 
considere como dependente "a pessoa designada" 
(item II do art. 11 da Lei Orgânica), que pode 
concorrer, mediante declaração escrita do segurado 
e desde que inexista espôsa, com os próprios filhos 
do segundo (§ 4º do art. 11). Também pode ser 
considerado dependente o menor que se ache sob a 
tutela do segurado "e não possua bens suficientes 
para o próprio sustento e educação" alínea c do § 2º 
do art. 11). 

Foram adotados, assim, como se vê, critérios 
em que prepondera a "dependência econômica 
exclusiva". 

 



– 282 – 
 

A situação dos filhos, no entanto, não está 
bem regulada e tratada. É compreensível que deixe 
de ser considerado dependente o filho homem, 
desde que não seja inválido, ao atingir os dezoitos 
anos de idade; presume-se que possua condições 
para buscar o sustento próprio, tornado-se, por sua 
vez, segurado da Previdência Social. 

A situação da mulher, filha do segurado, é, 
entretanto, bem diferente. A atual legislação a 
considera "dependente" só até os vinte e um anos de 
idade. 

Mas, e a posição das filhas que não se casam, 
não têm emprêgo e continuam vivendo na 
dependência econômica exclusiva do pai? E as filhas 
viúvas, que porventura não tenham direito a qualquer 
pensão, e as desquitadas, sem receber alimentos, 
que vivem às expensas exclusivas do pai? 

Pela atual legislação, essas filhas não são 
consideradas dependentes, não têm direito a 
qualquer assistência médica, não fazem jus à 
pensão do segurado – o que não consideramos 
correto ou justo, razão por que apresentamos o 
presente projeto dispondo serem dependentes do 
segurado as filhas, de qualquer condição, que vivam 
sob a sua dependência econômica exclusiva e não 
possuam qualquer fonte de renda própria. 

A medida proposta no projeto, como 
fàcilmente se verifica, é a que melhor se coaduna 
com o espírito da Previdência Social. 

Cumpre salientar, também, que não haverá 
qualquer majoração no valor da pensão do segurado. 
Ela será, tão-sòmente, rateada entre maior número de 
pessoas. Pode ocorrer, isso sim, pequeno aumento no 
tocante à assistência médica. Mas o seu montante é 
reduzido e poderá ser perfeitamente atendido pelos 
recursos oriundos da arrecadação prevista nos itens I e 
III do art. 69 da Lei Orgânica. Estamos certos de  
que, dentro do quadro global, atuarial, da Previdência 
 

Social brasileira, não haverá qualquer prejuízo na 
alteração da norma do item I do art. 11 da Lei nº 
3.807, de 1960, conforme propomos. 

O projeto, estamos certos, jurídico e 
constitucional, justo e acima de tudo humano, 
merecerá a aprovação do Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, em 11 de setembro 1968. – 
Vasconcelos Tôrres. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Os projetos lidos vão à publicação e, a seguir, serão 
enviados às Comissões competentes. 

Há requerimentos de autoria dos nobres 
Senadores Vasconcelos Tôrres e Lino de Mattos, 
que serão lidos pelo Sr. 1º-Secretário. 

São lidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.157, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja 

encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça o 
seguinte pedido de informações: 

1º) Quais as providências que tomou êsse 
Ministério a propósito das graves denúncias 
veiculadas pela imprensa, segundo as quais o Juiz 
da 6º Vara Cível da Guanabara é acusado, pelo 
Procurador-Geral da Justiça daquele Estado, de 
estar causando ao acervo da Panair do Brasil 
prejuízos da ordem de NCr$ 150.000,00 mensais? 

2º) De quem partiu a nomeação do atual 
síndico da massa falida daquela extinta companhia? 
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3º) Quantas pessoas foram admitidas para 
examinar o processo falimentar da Panair? 

4º) Quantos advogados foram contratados 
para o mesmo fim? Relacionar os nomes, os 
honorários autorizados e o prazo da contratação. 

5º) Em que se baseou a referida autoridade 
judicial para atribuir aos advogados contratados, 
segundo a citada denúncia, renda suplementar, 
representada por metade dos honorários a cujo 
pagamento fôr por ventura condenada uma das 
partes? 

6º) Qual a natureza de serviços que vêm 
prestando os advogados contratados? 

7º) Quantos funcionários, contratados pela 
massa falida da Panair, foram a Buenos Aires a 
serviços "inadiáveis"? 

8º) Quem autorizou essa viagem? 
9º) Qual a finalidade da viagem? 
10º) Quais as despesas que teve a massa 

falida da Panair com esta viagem? 
11º) Quais as causas que determinaram a 

destituição do Banco do Brasil das sindicâncias? 
12º) Quem determinou esta destituição? 
13º) Em quanto estão sendo fixados os gastos 

mensais da massa falida, com pessoal e material? 
14º) Na escolha do síndico da massa falida 

foram consultados o credores? 
15º) Em caso afirmativo, relacionar os nomes. 
16º) Qual o critério estabelecido para a 

nomeação do leiloeiro da massa falida? 

17º) O Banco do Brasil, quando síndico da 
falência, chegou a indicar leiloeiro? 

18º) Qual a percentagem concedida pelo 
referido Juiz pela corretagem? 

19º) Há processos relacionados com créditos 
da Panair impugnados pelos devedores? 

20º) Em caso afirmativo, há quanto tempo 
tramitam tais processos na 6ª Vara Cível da 
Guanabara? 

21º) Sendo a massa falida da Panair do Brasil 
a única garantia destinada à indenização dos seus 
ex-empregados, quem responderá pelas vultosas 
despesas que estão ocorrendo no referido processo 
falimentar? 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1968. – 
Lino de Mattos. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.158, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja 

encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro do Trabalho e 
Previdência Social o seguinte pedido de 
informações: 

1º) O Banco Nacional da Habitação vem 
pagando ao INPS juros e correção monetária das 
importâncias recolhidas para crédito do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço? 

2º) Quais os juros recebidos pelo INPS do 
Banco Nacional da Habitação até a presente data? 

3º) Qual o valor correspondente à correção 
monetária recebidc pelo INPS do Banco Nacional da 
Habitação até a presente data? 

4º) Quais as garantias oferecidas pelo Banco 
Nacional da Habitação ao INPS pelas importân- 
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cias entregues para crédito do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço? 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1968. – 
Lino de Mattos. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.159, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja 

encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro do Interior o 
seguinte pedido de informações: 

1º) Quais os recursos provenientes do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço e depositados no 
Banco Nacional da Habitação desde sua fundação 
até a presente data? 

2º) O Banco Nacional da Habitação paga juros 
e correção monetária sôbre as importâncias 
creditadas ao FGTS? Quanto já pagou até esta data 
de juros? Idem de correção monetária? A quem 
pagou? 

3º) As correções monetárias são calculadas 
trimestralmente ou anualmente? 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1968. – 
Lino de Mattos. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.160, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja 

encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro do Interior o 
seguinte pedido de informações: 

1º) Sendo os reajustes salariais feitos 
anualmente, como se explica sejam as correções 
monetárias feitas trimestralmente? 

2º) A fonte que fornece os índices ao Banco 
Nacional da Habitação para a correção monetária é a 

mesma que fornece os índices para os reajustes 
salariais? 

3º) O índice a ser aplicado na correção 
monetária em planos habitacionais teria o mesmo 
percentual do aumento salarial com rebatimento 
correspondente à depreciação do imóvel e ao caráter 
social do serviço prestado pelo Govêrno e em parte 
porque êste dinheiro pertence ao próprio mutuário 
(art. 21, § 2º, e art. 22) que é associado do INPS, 
fornecedor dos recursos ao BNH em virtude do 
desaparecimento das Carteiras Imobiliárias? Por 
que, ao contrário, se capitaliza correção monetária e 
juros? 

4º) Não seria mais justo que os juros 
incidissem sòmente sôbre o capital emprestado e 
não sôbre os saldos reajustados pela correção 
monetária? 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1968. – 
Lino de Mattos. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.161, DE 1968 

 
Sr. Presidente, 
Na forma regimental, requeiro informe o Poder 

Executivo, através do Ministério da Fazenda, o 
seguinte: 

a) qual a autoridade que determinou fôssem 
as notificações, dêsse ano, do impôsto de renda 
(pessoas físicas) acompanhadas de material de 
propaganda de uma firma comercial; 

b) qual a autoridade que determinou fôssem 
as notificações dêsse ano do impôsto de renda 
(pessoas físicas), além de acompanhadas de 
material de propaganda de uma firma comercial, 
entregues pessoalmente aos contribuintes de São 
Paulo por empregados da própria firma comercial 
beneficiária dessa propaganda; 
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c) quais as autoridades fazendárias 
responsáveis pelo cumprimento das determinações 
referidas nos itens a e b; 

d) por que o Ministério da Fazenda não utilizou 
o DCT para, em 1968, proceder à entrega das 
notificações do impôsto de renda (pessoas físicas) 
na Guanabara e em São Paulo; 

e) por que o Ministério da Fazenda utilizou 
uma entidade bancária particular para fazer a 
propaganda das vantagens da dedução dos 10% do 
impôsto de renda de pessoas físicas, e não fêz a 
propaganda pelo mesmo processo da totalidade dos 
incentivos fiscais pelas pessoas físicas e jurídicas. 
 

Justificação 
 

Quebrando, pela primeira vez na história 
administrativa do País, tôdas as normas de sigilo 
quanto ao impôsto de renda, o Ministério da 
Fazenda, em 1968, procedeu à distribuição das 
notificações do impôsto de renda de pessoas físicas 
na Guanabara e em São Paulo acompanhadas de 
material de propaganda de uma entidade bancária 
particular – O Banco Brasileiro de Descontos S/A – 
BRADESCO – sediado em São Paulo. E fêz mais 
ainda: em São Paulo as notificações foram 
pessoalmente entregues, com essa propaganda, por 
mensageiros, fardados, do Bradesco. 

Essa propaganda, acompanhada de folhetos 
coloridos, levou os formulários, em vários 
exemplares, para que o contribuinte utilizasse os 
benefícios dos incentivos fiscais do Decreto-Lei nº 
157 (10% do impôsto a pagar), em favor do 
Bradesco, que para isso organizou um fundo próprio 
de administração dêsses incentivos fiscais. 

No País, entre bancos e financeiras, 
existem mais de duzentas firmas capacitadas  
a receber os recursos do Decre- 
 

to-Lei nº 157, e procedendo como procedeu o 
Ministério da Fazenda, à primeira vista, quer nos 
parecer que houve tráfico de influência de que 
resultou concorrência desleal em favor de uma firma 
comercial. 

A par disso, pelo sistema de administração 
atual do Ministério da Fazenda, todo o poder de 
decisão na esfera administrativa está afeto ao 
Diretor-Geral, Sr. Amilcar de Oliveira Lima. Para 
conhecer as razões que motivaram essa inovação, 
em favor de uma emprêsa particular na propaganda 
de apenas um dos vários incentivos fiscais 
existentes, é que solicitamos as informações em 
causa. 

Para os fins que se tomarem necessários, 
anexamos o envelope da notificação nº 71.101, 
destinada ao Senhor Pedro Paulo da França Souza, 
na Rua do Carmo nº 6 – 4º andar, Guanabara, 
acompanhada do seguinte material do Bradesco: 

a) envelope; 
b) declaração de opção da dedução dos 10% 

em favor do Fundo Bradesco 157; 
c) carta-propaganda do Fundo Bradesco 157; 
d) distribuição do Fundo Bradesco 157; 
e) dois folhetos coloridos de propaganda do 

Bradesco. 
Sala das Sessões, 11 de setembro de 1968. – 

Vasconcelos Tôrres. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.162, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Na forma do Regimento Interno, requeiro 

informe o Poder Executivo, através do  
Ministério da Indústria e do Comércio – quando 
será feita a instalação de uma fábrica de  
cimento no Município de Cantagalo, Estado do 
Rio de Janeiro, especificando o montante de seu 
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investimento, capacidade de produção inicial e prazo 
previsto para entrar em operação. 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1968. – 
Vasconcelos Tôrres. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.163, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Na forma do Regimento Interno, requeiro 

informe o Poder Executivo, através do Ministério da 
Fazenda – Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico – se foi aprovado algum financiamento 
na área do Fundo de Desenvolvimento Técnico-
Científico – FUNTEC, em favor da Universidade 
Federal Fluminense, para cobrir gastos com 
pesquisas de produtos naturais, relacionados com o 
combate biológico a pragas de lavouras e endemias 
rurais, do mesmo modo como foi feito para a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1968. – 
Vasconcelos Tôrres. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.164, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma da preceituação regimental 

vigente, informe o Poder Executivo, através do 
Ministério das Relações Exteriores, qual a posição 
brasileira face à crise sôbre fronteiras entre a 
Venezuela e a Guiana, bem como enviar histórico do 
problema. 

Sala das Sessões, em 11 de setembro de 
1968. – Vasconcelos Tôrres. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.165, de 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma da preceituação regimental 

vigente, informe o Poder Executivo, através do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social,  
se existem estudos visando à reintegração do Muni- 
 

cípio de Magé, no Estado do Rio de Janeiro, na 
qualidade de zona industrial. 

Sala da Sessões, em 11 de setembro de 1968. 
– Vasconcelos Tôrres. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.166, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Na forma do Regimento Interno, requeiro 

informe o Poder Executivo, através do Ministério dos 
Transportes – Comissão de Marinha Mercante – 
STBG – quais os planos existentes visando à compra 
de aerodeslizadores "Overseas" e seu emprêgo no 
transporte de passageiros da Baia da Guanabara. 

Sala das Sessões, em 11 de setembro de 
1968. – Vasconcelos Tôrres. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.167, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Na forma do Regimento Interno, requeiro 

informe o Poder Executivo, através do Ministério dos 
Transportes – RFF/SA – E. F. Central do Brasil –, 
quando será estabelecida nova linha direta dos trens 
elétricos, de Francisco Sá a Duque de Caxias, 
Estado do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, em 11 de setembro de 
1968. – Vasconcelos Tôrres. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.168, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Na forma da preceituação regimental vigente, 

requeiro informe o Poder Executivo, através do 
Ministério da Educação e Cultura, quais as 
providências tomadas visando à criação de um 
Escola Profissional no Município de Barra Mansa, 
Estado do Rio de Janeiro, e, se, para êsse fim, foi 
firmado algum convênio com a Prefeitura local. 

Sala das Sessões, em 11 de setembro de 
1968. – Vasconcelos Tôrres. 
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REQUERIMENTO 
Nº 1.169, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma da preceituação regimental 

vigente, informe o Poder Executivo, através do 
Ministério do Interior – SUDENE –, quais os têrmos 
do contrato assinado com a firma francesa SCET-
COOP, bem como a sua finalidade. 

Sala das Sessões, em 11 de setembro de 
1968. – Vasconcelos Tôrres. 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.170, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma da preceituação regimental 

vigente, informe o Poder Executivo, através do 
Ministério da Indústria e do Comércio – Companhia 
Vale do Rio Doce –, em que consiste o plano da 
Companhia, de criação de subsidiárias, e quais as 
regiões beneficiadas com a instalação das mesmas. 

Sala das Sessões, em 11 de setembro de 
1968. – Vasconcelos Tôrres. 

O SR. PRESIDENTE (Victorino Freire): – 
Êsses requerimentos não dependem de deliberação 
do Plenário. Serão publicados e, em seguida, 
despachados pela Presidência. 

Há oradores inscritos. O primeiro dêles é o Sr. 
Senador Vasconcelos Tôrres, a quem dou a palavra. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES (sem 
revisão do orador.): – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, eu pensei que o Diretor-Geral da 
Fazenda Nacional, Sr. Amilcar de Oliveira Lima, se 
demitisse após a demissão moral ocorrida aqui no 
Senado, através das graves denúncias que fiz 
sôbre a sua maléfica direção à frente de um  
dos órgãos mais importantes dêste País. Depois 
que a imprensa divulgou, ex-abundantia, tudo  
o que foi dito a respeito dêsse funcionário, julgou 
 

também que eu recebesse uma contestação, através 
de uma carta, um telex, um telegrama. Porque 
manda a ética – e eu sou o primeiro a cumpri-la – 
que quando uma acusação é infundada, o acusado, 
em se dirigindo ao acusador, dêle tem que esperara 
necessária retificação. E o que aconteceu? Um 
mutismo denunciador da realidade. Aquêle silêncio 
que comprova, aquela calma que indicia, aquela 
segurança que apavora nós outros. 

Hoje, venho mais uma vez solicitar ao Exmo. 
Sr. Presidente da República, o ínclito Marechal. 
Arthur da Costa e Silva, e ao jovem Ministro da 
Fazenda, Professor Delfim Netto, que tomem 
conhecimento de mais uma irregularidade 
gravíssima, raiando pelo escândalo. Escândalo, Sr. 
Presidente, que denuncio à Nação, a partir dêste 
momento, e que vem ser também objeto de um 
amplo requerimento de informações que estou 
enviando à Mesa, com um documento que tenho em 
meu poder, com nomes, e que não pode ser 
refutado. Não pode, de maneira nenhuma, merecer 
qualquer contradita, face à evidência, Sr. Presidente, 
com que êle se apresenta. 

Acontece que, sob a inspiração do Sr. 
Amilcar de Oliveira Lima, Diretor-Geral da 
Fazenda Nacional, as notificações para o 
pagamento do impôsto de renda, em São Paulo, 
foram feitas em conluio com um estabelecimento 
bancário dêste País, o Bradesco, aquêle que,  
no seu slogan publicitário diz: "O banco que mais 
cresce no País". Pudera. Agora eu sei por quê. 
Sei como, e o Senado vai tomar conhecimento, e 
a Nação brasileira, de como se trabalha à 
socapa, à sorrelfa, à traição, numa indignidade 
sem limites, para que, Sr. Presidente, venham a 
sabotar a obra saneadora e rigorosamente 
honesta do Sr. Presidente da República  
e do próprio Sr. Ministro da Fazenda, Professor 
Delfim Netto, a quem faço questão de ressalvar, 
em todos êstes meus pronunciamentos, por- 
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que tenho a certeza de que S. Ex.ª ainda não se deu 
conta da podridão, da lama, da enxurrada de detritos 
imorais que estão ali, ao seu lado, no Ministério da 
Fazenda, no ainda vetusto prédio da sede ministerial 
no Estado da Guanabara. 

O SR. DESIRÉ GUARANI: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Com 
muito prazer. 

O SR. DESIRÉ GUARANI: – A denúncia que 
V. Ex.ª traz à Nação é da mais profunda 
gravidade. V. Ex.ª declara que uma instituição 
bancária particular foi utilizada ou se utilizou do 
Ministério da Fazenda para proceder à entrega das 
notificações do Impôsto de Renda para pessoas 
físicas. V. Ex.ª deve estar recordado de que, em 
1964, o Govêrno Revolucionário propôs a criação 
do Serviço de Processamento de Dados, o..... 
SEPRO, e um dos argumentos focalizados na 
mensagem enviada foi o de que era preciso pôr 
fim ao sistema até então utilizado pelo Ministério 
da Fazenda, à falta de outros recursos, em que 
uma instituição particular procedia às notificações 
do Impôsto de Renda, tomando, assim, 
conhecimento daquilo que é sigilo tributário 
inviolável e que é determinado pela própria 
legislação do Impôsto de Renda. O Serviço 
Holerith é que confeccionava, na Guanabara, 
mediante contrato com o Ministério da Fazenda, as 
notificações, e criou-se o Serviço de 
Processamento de Dados, como órgão do 
Ministério da Fazenda, para evitar que uma 
instituição particular tomasse conhecimento, pela 
manipulação dos dados, daquilo que é sigilo 
tributário, sigilo em tôrno dos recursos individuais 
e patrimoniais de cada emprêsa. E, agora, V. Ex.ª 
comunica à Nação que um estabelecimento 
bancário é que processa a entrega das 
notificações. Então, tôda a estrutura invocada para 
a organização do SEPRO foi destruída por essa 
 
 

instituição particular naquilo que tem de mais sigiloso 
e diz respeito à propriedade, aos recursos e ganhos 
de cada um. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – E 
acrescento, em resposta ao aparte de V. Ex.ª, que, 
além da subversão eletrônica, porque o 
processamento de dados se faz através da moderna 
tecnologia, há um outro fato mais grave e que é do 
conhecimento daquela autoridade, pois sem 
conhecimento e autorização jamais poderia ser feito: 
é que êsse Banco, o BRADESCO, em São Paulo, 
utilizou os seus próprios estafêtas e nem sequer os 
serviços do Departamento dos Correios e Telégrafos 
foram utilizados. 

Estafêtas, muito bem fardados, entregavam, 
em casa, às pessoas físicas ou jurídicas, a 
notificação. Em outros casos, o Correio foi 
parcimoniosamente utilizado. Para que a minha 
denúncia não fique no ar a respeito dêsse Diretor 
"fuzilico" – não sei se a taquigrafia tem símbolo 
para essa palavra, mas é uma expressão que 
define bem o temperamento dêsse elemento que se 
encontra, ainda, à testa da Diretoria-Geral da 
Fazenda Nacional –, tenho, em mãos, notificação 
enviada ao Sr. Pedro Paulo da França Sousa, Rua 
do Carmo, 6, 4º andar, na Guanabara. Êsse 
cidadão está disposto a vir ao Senado, a 
comparecer perante as autoridades da Fazenda, 
perante os órgãos da Segurança dêste País, porque 
o assunto envolve de perto a segurança, para dizer 
de que maneira recebeu essa notificação. Tomando 
conhecimento da minha denúncia anterior, fêz com 
que me chegasse às mãos a própria notificação, 
grampeada com o envelope do Banco Brasileiro  
de Descontos S.A. Exibo-a para que o Senado veja 
como se joga por terra todo aquêle trabalho  
de processamento de dados que havia sido 
instalado no Ministério da Fazenda e como paira no 
ar uma nuvem indisfarçável de suspeita. Porque, 
tendo sido a notificação grampeada a um en- 
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velope do Banco Brasileiro de Descontos – 
BRADESCO –, entregue pessoalmente por um boy 
fardado, isso, Sr. Presidente, é uma anomalia contra 
que o Chefe do Govêrno, tenho a convicção 
absoluta, ao tornar conhecimento, irá reagir 
imediatamente. 

Como é do conhecimento geral, quem 
deposita 10 por cento do Impôsto de Renda goza de 
incentivo fiscal. É uma lei discutível e que o Senado, 
inclusive, de uma feita, aboliu, mas que foi 
restabelecida, e, nesse ponto, é bom que se faça 
justiça à nossa Casa, quando compreendeu  
que êsses incentivos, talvez, iriam terminar em 
abuso. 

Aqui, Sr. Presidente, nessa notificação – e que 
vou enviar à Mesa e quero que V. Ex.ª determine as 
providências necessárias para que, em clichê, seja 
publicada no Diário do Congresso, com os anúncios 
do Banco Brasileiro de Descontos, em uma tricomia, 
e faço justiça ao Banco, muito bonita, muito colorida, 
muito sugestiva. 

Aqui, Sr. Presidente (exibe), outro folheto de 
propaganda, com balancete, mostrando a situação 
financeira do banco, boa, inegàvelmente – a 
Financiadora BRADESCO, o Banco BRADESCO de 
Investimentos S.A.; e, na capa, dois leões. 

Aliás, podia ser uma onça, porque é o tipo do 
amigo da onça que o Brasil está tendo com  
êsse Diretor-Geral da Fazenda. Mas puseram  
dois leões. E, como são feras ao enxergar longe; 
como, Sr. Presidente, a juba dêsses animais  
sacode no sentido de arrebanhar algumas prêsas, 
algumas economias, alguns recursos para êsse 
estabelecimento bancário! 

E o pior, Sr. Presidente: já prontinha, a carta-
autorização para débito em conta-corrente, Impôsto 
de Renda e Incentivos, Decreto-Lei nº 157/67, 
pessoa física. (Exibe.) 

Aqui, uma circular, em que diz – Sr. 
Presidente, isto é muito grave, e falo constrangido 
por êstes escândalos que estou denunciando à 
Nação no dia de hoje: 

(Lendo.) 
"Sr. Contribuinte do Impôsto de Renda no 

Estado da Guanabara. Estamos colaborando com a 
Delegacia Regional do Impôsto de Renda, neste 
Estado, entregando aos Srs. Contribuintes as 
respectivas notificações para pagamento de seu 
impôsto referente ao corrente exercício. 

Ao receber sua notificação em envelope 
fechado, emitida pela própria repartição, não se 
esqueça de devolver o AR (aviso de recepção) 
devidamente datado e assinado, recolhendo em dia 
o seu impôsto." 

Como um só banco pode ter êsse privilégio? 
Inclusive, a rêde bancária nacional, neste instante, 
me parece duramente atingida por êsse 
protecionismo indevido do Sr. Amilcar de Oliveira 
Lima. 

Peço, também, Sr. Presidente, seja êste 
documento incorporado ao meu discurso. 

E, aqui, um outro, já pronto, em que a pessoa 
física ou jurídica assinaria e encaminharia ao próprio 
Banco BRADESCO os 10% de incentivos de que a 
lei cogita. (Exibe.) 

Sr. Presidente, tanto no Estado de São Paulo 
como no da Guanabara, ao que sei, essas 
lamentáveis ocorrências se verificaram. Se a 
traficância tivesse sido feita com alguma inteligência, 
eu não estaria, aqui, a protestar. Mas não sei de 
nenhum outro banco, de nenhuma outra entidade 
bancária que tenha tido tal privilégio. 

E há certas coincidências a respeito  
do BRADESCO que, Sr. Presidente, me  
perdoe a expressão vulgar, porém que  
define bem  o que me vai no pensamen- 
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to, me deixam com a "pulga atrás da orelha". Há uma 
ligação qualquer, de ordem funcional ou sentimental, 
entre a Diretoria-Geral da Fazenda e o BRADESCO. 
Tanto há e não pode deixar de haver que, ao invés 
de serem utilizados os serviços do DCT – tinha que 
ser utilizado o DCT –, foi feita a entrega 
pessoalmente. 

Quem duvida que, daí, não tenha advindo um 
lucro, pelo menos na base de 4 por cento, para o 
Banco? Quatro por cento, dando um percentual 
baixíssimo, pois, num volume, essa percentagem 
poderia crescer ainda mais, e êste é um assunto que 
devemos pesquisar para debatermos em outra 
oportunidade. 

O SR. DESIRÉ GUARANI: – Permite-me V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Com 
prazer, Senador. 

O SR. DESIRÉ GUARANI: – V. Ex.ª, nessa 
denúncia estarrecedora que faz à Casa e à Nação, 
refere outras instituições paralelas ao BRADESCO, à 
Financeira e ao Banco de Investimentos, que são 
beneficiárias dos depósitos do Impôsto de Renda. V. 
Ex.ª alude muito bem à comissão de 4 por cento que o 
banco vai ter nesse depósito, e sem risco nenhum,  
sem gasto nenhum, apenas recebendo o Impôsto de 
Renda para ser aplicado, a seu bel-prazer, em ações. 
Segundo o documento que V. Ex.ª mostra à Casa, o 
BRADESCO aplicou em emprêsas filiadas a seu 
próprio grupo, como a Financiadora BRADESCO  
e o Banco de Investimentos; aplicou, em próprias 
instituições do grupo, recursos que recolheu  
de contribuintes do Impôsto de Renda, além da 
comissão normal de 4 por cento pela captação dos 
recursos. Na oportunidade da denúncia de V. Ex.ª, é 
oportuno relembrar o que disse o Ministro Delfim Netto 
e foi publicado pelos jornais de São Paulo e alguns  
do Rio, nos primeiros dias de julho, ao participar  
da posse da diretoria da ACREFI – Associação das 
 

Companhias Financeiras, que são beneficiárias da 
captação dos recursos do Decreto-Lei nº 157. 
Naquela ocasião, o Professor Delfim Netto 
pronunciou as seguintes palavras, que foram 
consideradas duras, uma vez que eram ditas na 
diretoria da entidade beneficiária dêsses recursos: 

"O Professor Antônio Delfim Netto referiu-se à 
"competição predatória" que praticam muitas 
financeiras; depois de elogiar o papel louvável da 
ACREFI, para dar um conteúdo ético à ação dos 
intermediários financeiros não-bancários", o Ministro 
não hesitou em afirmar que "lamentàvelmente muitos 
dos seus membros não têm entendido êsse papel e, 
com o propósito de fazer crescer, ainda mais 
depressa, a sua participação no mercado, têm 
desrespeitado os acôrdos estabelecidos. Oferecem 
comissões por fora, desrespeitam seus limites 
operacionais, elastecem por conta própria a 
interpretação dos dispositivos legais." 

Esta a afirmação do Sr. Ministro da Fazenda, 
talvez na mesma ocasião em que o órgão que êle 
dirige praticava aquilo que êle combatia! 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Veja V. 
Ex.ª: estou ressalvando o Ministro, impecàvelmente 
correto nessas frases. Incorretíssima é a atitude dos 
seus subordinados aos quais complete zelar para 
que êste pressuposto ideológico, esta filosofia – que 
é uma verdadeira filosofia – do Professor Delfim 
Netto fôsse cumprida. 

Então podemos novamente abordar,  
Sr. Presidente, aquilo que tem sido uma tônica nas 
minhas intervenções parlamentares: o 
desentrosamento – aí não é de Ministério para 
Ministério, aí é dentro do próprio Ministério. 

Para que o assunto não fique num  
discurso, apenas, estou enviando à Mesa, 
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Sr. Presidente, requerimento de informações cujos 
itens são os seguintes: 

(Lendo.) 
a) "Qual a autoridade que determinou fôssem 

as notificações, dêste ano, do Impôsto de Renda 
(pessoas físicas) acompanhadas de material de 
propaganda de uma firma comercial?" 

Estou perguntando, Sr. Presidente, mas já 
estou mostrando, também, que a pergunta tem todo 
cabimento. 

(Lendo.) 
b) "Qual a autoridade que determinou fôssem 

as notificações dêste ano, do Impôsto de Renda 
(pessoas, físicas), além de acompanhadas de 
material de propaganda de uma firma comercial, 
entregues pessoalmente aos contribuintes de São 
Paulo, por empregados da própria firma comercial 
beneficiária desta propaganda? 

c) Quais as autoridades fazendárias 
responsáveis pelo cumprimento das determinações 
referidas nos itens a e b? 

d) Por que o Ministério da Fazenda não 
utilizou o DCT para, em 1968, proceder à entrega 
das notificações do Impôsto de Renda (pessoas 
físicas), na Guanabara e em São Paulo? 

e) Por que o Ministério da Fazenda utilizou 
uma entidade bancária particular para fazer a 
propaganda das vantagens da dedução dos 10% do 
Impôsto de Renda de pessoas físicas, e não fêz a 
propaganda, pelo mesmo processo, da totalidade 
dos incentivos fiscais pelas pessoas físicas e 
jurídicas?" 

Sr. Presidente, aqui reconheço que o  
Banco Brasileiro de Descontos é uma  
entidade séria, não discuto isto, e que,  
dentro da competição, tenha sensibilizado o 
 

Diretor-Geral da Fazenda de tal maneira, usando de 
recursos, meios, palavras, simpatia, envolvimentos, 
que surgiu esta anomalia, esta preferência que tanto 
está chocando o Senado no dia de hoje, e que irá 
magoar, profundamente, o eminente Chefe do 
Govêrno. 

Eu justifico meu requerimento, Sr. Presidente, 
da seguinte maneira: quebrando, pela primeira vez, 
na história administrativa do País, tôdas as normas 
de sigilo, quanto ao Impôsto de Renda, o Ministério 
da Fazenda, em 1968, procedeu à distribuição de 
notificações do Impôsto de Renda a pessoas físicas, 
na Guanabara e em São Paulo, acompanhadas de 
material de propaganda de uma entidade bancária 
particular: o Banco Brasileiro de Descontos S.A. – 
BRADESCO, sediado em São Paulo. E fêz mais 
ainda. Em São Paulo as notificações foram, 
pessoalmente, entregues com essas propagandas, 
por mensageiros fardados, do BRADESCO. Aliás, Sr. 
Presidente, diga-se, de passagem, que são fardas 
bonitas, que dão bem a imagem dos recursos 
pecuniários do banco, tal o amealhamento que faz. 
São fardas impecáveis. Parece até que êsses "boys" 
têm, a exemplo de algumas unidades paramilitares, 
de estar com o vinco das calças impecável. Vendo-
se a farda, parece, a pessoa fica com vontade de 
atender ao BRADESCO. O BRADESCO, Sr. 
Presidente, em matéria de publicidade, justiça seja 
feita, tem feito, neste País, coisas mirabolantes, 
inclusive como êsse negócio de farda; pela farda, Sr. 
Presidente, êle procura conquistar... 

O SR. LINO DE MATTOS: – V. Ex.ª permite 
um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Com 
prazer. 

O SR. LINO DE MATTOS: – A ressalva que V. 
Ex.ª faz, quanto à idoneidade do Banco Brasileiro de 
Descontos – BRADESCO – e as suas referências 
elogiosas à sua organização me animam a apartear V. 
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Ex.ª para dizer que fiquei impressionado com o fato 
de essa organização bancária ter sido encarregada 
da distribuição dos avulsos do Impôsto de Renda. 
Procurei, então, averiguar das razões e a informação 
que me deram foi no sentido de que o Banco 
Brasileiro de Descontos possui computadores 
eletrônicos como nenhuma outra organização no 
País, nem mesmo as oficiais como o Ministério da 
Fazenda. Esta a explicação que me foi dada: o 
Govêrno procura utilizar-se da organização bancária 
a que V. Ex.ª se refere devido à extraordinária 
capacidade dos seus computadores eletrônicos. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Aceito o 
aparte de V. Ex.ª, que, entretanto, há de V. Ex.ª 
convir comigo... 

O SR. LINO DE MATTOS: – Meu aparte é 
apenas para transmitir uma informação. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Uma 
informação que eu, prontamente, rebato, porque esta 
não é a única entidade bancária a ter computadores 
eletrônicos neste País. Devo dizer a V. Ex.ª, Senador 
Lino de Mattos, que a capacidade dos computadores 
do Banco do Brasil... 

O SR. LINO DE MATTOS: – Com referência 
apenas à capacidade dos computadores 
eletrônicos... 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – ...é muito 
superior à do BRADESCO, em matéria eletrônica. 
Posso citar vários bancos, não só de São Paulo, 
como até do meu Estado, que não tem rêde bancária 
do tipo da paulista, a maior da América Latina. 

O argumento, a informação de V. Ex.ª tinha 
sòmente o sentido de, caso o orador estivesse 
despreparado para o debate, se rendesse à 
circunstância. 

Em matéria de computador eletrônico, 
ainda ontem tratei, exaustivamente do  
assunto, pedindo a atenção do Senado, 
 

inclusive para a capacidade ociosa dêsses 
aparelhos. O maior dêles se encontra no Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Na tarde de ontem, durante o depoimento do 
Professor Antônio Couceiro, Presidente do Conselho 
Nacional de Pesquisas, tivemos ocasião de 
examinar, detidamente, o assunto. 

Como se vê, não foi por esta razão, pois os 
outros bancos também teriam o mesmo direito. 

Há outro aspecto, para o qual chamo a 
atenção de V. Ex.ª, Senador Lino de Mattos: a 
quebra do sigilo, mediante a entrega de notificações, 
aos contribuintes do Impôsto de Renda, por pessoas 
alheias a essa repartição, pois são funcionários do 
BRADESCO. E mais: o papel de depósito, a ficha de 
depósito devidamente pronta. 

O lucro adviria, imediatamente, do depósito 
que se fêz em virtude daqueles dados que, há 
pouco, eu tive ocasião de mencionar. 

Eu, realmente, Senador Lino de Mattos, 
ressalvei a idoneidade do BRADESCO. Não o estou 
atacando. Acho até que, no terreno competitivo, teria 
êle agido com a cabeça. Agora, a Diretoria-Geral da 
Fazenda é que tinha que filtrar, fazer a necessária 
triagem, a fim de permitir que outros bancos 
participassem dêsse sistema de propaganda, com 
carreamento de depósito a forciori ou, então, utilizar-
se dos meios que sempre possuiu, justamente o 
Departamento dos Correios e Telégrafos, que 
sempre procedeu a essas notificações. 

Mas, nobre Senador, quanto a um trecho  
de seu aparte, estou de acôrdo. Faço questão  
de frisar, para que não haja distorções, que  
sou o primeiro a reconhecer a categoria dêsse 
banco. É êle importante e honra a rêde bancária 
de São Paulo, do Brasil e da própria América 
Latina. 
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O problema não é com o BRADESCO, mas 
com a Diretoria-Geral da Fazenda. Assim, V. Ex.ª se 
dará por satisfeito com êstes esclarecimentos. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Eu apenas 
transmiti a V. Ex.ª informação que me foi dada. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – 
Agradeço-a e, evidentemente, ficará ela incorporada 
ao meu discurso. 

Continuando, Sr. Presidente, essa 
propaganda, acompanhada de folhetos coloridos, 
levou os formulários, em vários exemplares, para 
que o contribuinte utilizasse dos benefícios dos 
incentivos fiscais do Decreto-Lei nº 157 (10% do 
impôsto a pagar), em favor do BRADESCO, que para 
isso organizou um fundo próprio de administração 
dêsses incentivos fiscais. 

No País, entre bancos e financeiras existem 
mais de duzentas firmas capacitadas a receber os 
recursos do Decreto-Lei nº 157, e, procedendo como 
procedeu o Ministério da Fazenda, à primeira vista, 
quer-nos parecer que houve tráfico de influência de 
que resultou concorrência desleal em favor de uma 
firma comercial. 

A par disso, pelo sistema de administração 
atual do Ministério da Fazenda, todo o poder de 
decisão na esfera administrativa está afeto ao 
Diretor-Geral, Sr. Amilcar de Oliveira Lima. Para 
conhecer as razões que motivaram essa inovação 
em favor de uma emprêsa particular na propaganda 
de apenas um dos vários incentivos fiscais existentes 
é que solicitamos as informações em causa. 

Para os fins que se tornarem necessários, 
anexamos o envelope da notificação nº 71.101, 
destinada ao Sr. Pedro Paulo da França Souza, 
na Rua do Carmo nº 6 – 4º andar, Guanabara, 
acompanhada do material do BRADESCO que 
tive ocasião de exibir aqui. 

O SR. DESIRÉ GUARANI: – Permite V. Ex.ª 
mais um aparte? (Assentimento do orador.) V. Ex.ª, 
na justificativa do pedido de informações, ressalta 
muito bem um dos aspectos que para nós, da 
Amazônia, é profundamente chocante. É que o 
Ministro da Fazenda fêz propaganda apenas de um 
dos incentivos fiscais e não de todos. Nós aqui 
desta tribuna, e tenho a honra de ter V. Ex.ª como 
testemunha, temos bradado em tôdas as 
oportunidades para que se execute, em tôda 
plenitude, a legislação dos incentivos fiscais em 
favor das regiões subdesenvolvidas. No entanto, 
verificamos agora que o Ministério da Fazenda, por 
alguns dos seus órgãos, e às vêzes até por 
pronunciamento do próprio Sr. Ministro Professor 
Delfim Netto, tem procurado atribuir o deficit 
orçamentário à legislação dos incentivos fiscais, 
estabelecendo paralelo até entre o quantum que se 
destina aos incentivos fiscais e o quantum do deficit 
orçamentário. Então, êsse órgão procura justificar 
os apertos financeiros em razão dos incentivos 
fiscais. É o que procura mostrar, inùtilmente, aliás, 
porque a Nação tôda sabe o quanto os incentivos 
fiscais das regiões subdesenvolvidas são 
indispensáveis à continuidade do processo  
de integração da comunidade brasileira. Êsse 
mesmo órgão faz propaganda apenas de um dos 
incentivos fiscais – como V. Ex.ª referiu muito bem 
– ou melhor, apenas ao incentivo fiscal  
que beneficia entidades bancárias, tôdas elas 
sediadas na Guanabara e em São Paulo. Por que 
os demais incentivos fiscais não tiveram a  
mesma propaganda? Por que não se utilizaram  
da rêde bancária, que no caso deveria ser a oficial,  
o Banco do Brasil, melhor, ainda, por que não  
se utilizar de todos os bancos para fazer 
propaganda dos incentivos fiscais? E, a propósito 
do destaque que V. Ex.ª faz, de que apenas  
uma instituição tomou o privilégio de participar  
e de beneficiar-se dessa propaganda, comentando  
as declarações a que acima me referi, do 
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Professor Delfim Netto, na instalação da Diretoria da 
ACREFI, desejo fazer constar do meu aparte a 
opinião do jornal O Estado de São Paulo, edição de 
2 de julho. Ao comentar aquela declaração do 
Professor Delfim Netto, com relação à concorrência 
desleal das financeiras, diz O Estado de São Paulo: 

"É necessário também que as regras de uma 
sadia concorrência sejam observadas." 

E aquêle jornal devia ter razão para afirmar 
indiretamente que não havia concorrência desleal 
entre as financeiras. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Perfeito, 
Sr. Senador, e devo dizer a V. Ex.ª que o fato é 
profundamente chocante. Enquanto à área mais 
adiantada do País se tenha dado, se tenha 
aquinhoado, se tenha feito êste presente, as outras 
mais empobrecidas foram olvidadas por esta 
providência. 

O assunto é escabroso, êste que trago ao 
conhecimento do Senado, mas ainda estou colhendo 
outros elementos para demonstrar que, no 
"underground" do Ministério da Fazenda, estão 
sabotando o Ministro Delfim Netto. E devo dizer – o 
Sr. Ministro, ao ouvir as, minhas palavras não se 
surpreenda –, dentro daquele princípio da filosofia 
chinesa, que seus melhores amigos talvez sejam 
seus piores inimigos. Vimos o que aconteceu com o 
Presidente Vargas: as pessoas mais chegadas ao 
grande estadista foram justamente as que o 
derrubaram. 

Eu sei, e faço questão de frisar, que o Ministro 
Delfim Netto é humano, é bom. Tanto o assunto 
adquire dimensão maior, que as suas palavras, 
palavras duras, corretas e sensatas, estão sendo 
colocadas em xeque por aquêles que, 
necessàriamente, teriam obrigação de cumprir  
as determinações de S. Ex.ª. Porque através do 
discurso, através do pronunciamento, é que se fixa a 
política fazendária. Nada adianta, porém, o Ministro da 

Fazenda falar, se os seus subalternos, à tocaia, 
fazem, precisamente, o inverso. 

Estou plenamente de acôrdo com as 
observações de V. Ex.ª. 

E a crítica, se é áspera, Sr. Presidente – 
porque em matéria dessa natureza há que haver 
alguma aspereza – eu tenho que dizer que, no fundo 
é eminentemente construtiva. Eu julgara – quero 
encerrar estas considerações iniciais – já hoje falar 
sôbre o ex-Diretor-Geral da Fazenda Nacional. Não 
soube se S. S.ª pediu demissão, mas o fato é que 
não mandou uma carta sequer a um Senador ou a 
um Deputado, ou a mim, Sr. Presidente! E o direito 
de resposta não é assegurado, principalmente pelos 
que fazem da ética um padrão de conduta 
parlamentar. Sei que não pode haver desmentido 
quanto à importação do carro, porque eu tenho o 
número do despacho. E quanto aos detalhes, Sr. 
Presidente, êstes não podem, de maneira nenhuma, 
sofrer contestação. 

Hoje, trago ao conhecimento do País êste fato 
estarrecedor, aguardando que providências sejam 
tomadas. Não estou contra a pessoa, porque o fator 
pessoa, Sr. Presidente, para mim, é secundário. O 
fato grave é que importa, e é sôbre êle justamente 
que eu me fixo. Se a pessoa não pode dêle desligar-
se, eu, Sr. Presidente, não quero aqui, de maneira 
nenhuma, a cabeça de quem quer que seja, quero 
apenas que neste País tenhamos a moralidade 
implantada. E sei que outro não é o desejo do Sr. 
Presidente da República, e é um seu companheiro 
de Partido que faz estas denúncias, que tem trazido 
ao debate aqui no Senado êsses acontecimentos. 
Isto porque serve melhor ao Govêrno aquêle que diz 
a verdade do que aquêle que fica com zumbaias e 
salamaleques, com evidências de verdadeira 
adoração da personalidade. O amigo, Sr. Presidente, 
é êsse, do tipo que fala, fala cru e fala duro, porque 
deseja servir à sua pátria e ao seu país. 
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Esta é a primeira parte da minha intervenção no dia 
de hoje. 

Quero ainda comunicar a V. Ex.ª que, além de 
ter encaminhado à Mesa um discurso para 
publicação, encaminhei também dois anteprojetos. O 
primeiro dêles, altera a redação do item I do artigo 11 
da Lei nº 3.807, de 1960 (nos têrmos do artigo 3º do 
Decreto-Lei nº 66, de 1966), classificando como 
dependente de segurado as filhas, de qualquer 
condição, que vivam sob a sua dependência 
econômica exclusiva e não possuam qualquer fonte 
de renda própria. O outro projeto, dispõe sôbre a 
concessão de auxílio funeral devido por morte de 
segurado, cônjuge e dependente, alterando a 
redação do art. 44 da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto 
de 1960 (redação dada pelo art. 11 do Decreto-Lei nº 
66, de 1966). 

Encaminho, também, à Mesa os seguintes 
requerimentos de informações: 

"Ao Ministério da Indústria e do Comércio – 
Companhia Vale do Rio Doce –, informações sôbre 
planos de expansão. 

Ao Ministério do Interior – SUDENE –, 
informações sôbre contrato com a firma francesa 
SCET-COOP. 

Ao Ministério da Educação e Cultura – 
informações sôbre criação de Escola Profissional no 
Município de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro. 

Ao Ministério dos Transportes – RFF S.A. – 
Estrada de Ferro Central do Brasil –, sôbre 
estabelecimento de nova linha direta dos trens 
elétricos, de Francisco Sá a Duque de Caxias, 
Estado do Rio de Janeiro. 

Ao Ministério dos Transportes – Comissão de 
Marinha Mercante – STBG –, sôbre compra de 
aerodeslizadores para transporte de passageiros na 
Baía de Guanabara. 

Ao Ministério do Trabalho e Previdência Social 
–, informações sôbre reintegração do Município de 
Magé, no Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de 
zona industrial." 

Êste assunto foi objeto, recentemente, de 
pronunciamento nosso, dando conta de pedido 
formulado pela Câmara Municipal de Magé para que, 
em matéria de fixação de salário-mínimo, Magé seja 
considerada área industrial. 

"Ao Ministério das Relações Exteriores, 
informações sôbre a posição brasileira, face à crise 
entre a Venezuela e a Guiana. 

Ao Ministério da Indústria e do Comércio, 
Comissão de Desenvolvimento Industrial, sôbre a 
instalação de uma fábrica de cimento em Cantagalo, 
Estado do Rio de Janeiro." 

E, finalmente, informações que depreco ao 
Ministério da Fazenda, Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico, sôbre financiamento, 
pelo FUNTEC, em favor da Universidade Federal 
Fluminense, para cobrir gastos com pesquisas de 
produtos naturais. 

Sr. Presidente, estou encaminhando à Mesa o 
envelope com a notificação do impôsto de renda, ao 
qual está apenso envelope com propaganda do 
BRADESCO e outros documentos, cuja publicação 
na íntegra solicito a V. Ex.ª, para que a minha 
denúncia tenha o sentido que procurei dar, ou seja, a 
documentação indispensável a que aludi e que tem 
de fazer parte do meu requerimento. 

Requeiro a V. Ex.ª, portanto, as providências 
devidas para que a publicação dos documentos saia 
na íntegra, a não ser, evidentemente, a que diz 
respeito à propaganda colorida, que não tem sentido, 
porque trata única e exclusivamente dos incentivos 
fiscais determinados pela Lei nº 1.567, de 1967. 
(Muito bem!) 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SENADOR VASCONCELOS TÔRRES EM SEU DISCURSO. 
 

                                 
Ministério da Fazenda 

 
DEPARTAMENTO 

DO IMPÔSTO DE RENDA 

 
 

PEDRO PAULO DA FRANÇA SOUZA R. DO 
CARMO 6 – 4º AND. – ZC 

 
 EMISSÃO 

24/05/68 
INSCRIÇÃO 

0308129 
D.C.T. 
032140 

 
71101 GUANABARA 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 
 Em seu benefício, procure recolher o seu impôsto dentro do (s) prazo (s) 

indicado (s). 
Multa e Mora: Sôbre as quotas não recolhidas nos prazos indicados, cobrar-se-á a multa de 

5% nos recolhimentos com atraso não superior a 30 dias e a de 10% por 
semestre ou fração, além da mora de 1% ao mês a partir do 2º mês. Após o 
vencimento de 2 quotas, considera-se vencido o débito total, que deverá ser 
pago de uma só vez. 

Reclamação  Poderá ser apresentada com a notificação, no prazo de 30 dias corridos da data 
do recebimento. 

Recurso: Poderá ser apresentado com a notificação, no prazo de 30 dias corridos da data 
do recebimento, se indeferida a reclamação. 

Pagamento: No ato do pagamento é obrigatória a apresentação da notificação para a 
quitação da primeira quota ou do recibo autenticado correspondente ao 
pagamento da quota anterior, no caso das demais. 

Locais de Pagamento: Os recolhimentos de impostos dentro do prazo legal serão efetuados através de 
bancos para êsse fim autorizados. Os efetuados fora do prazo legal serão feitos 
junto a repartições arrecadadoras do Ministério da Fazenda. 

Correção Monetária: Os débitos fiscais decorrentes de falta do pagamento ou recolhimento, na data 
devida, terão o seu valor atualizado monetariamente em função dos 
coeficientes de atualização estabelecidos pelo Ministério do Planejamento e 
Coordenação Econômica, vigorantes na data em que fôr efetivamente liquidado 
o débito fiscal. 

 

 
 SERVIDOR POSTAL: 

 
A entrega desta correspondência representa recursos para o 

Brasil. 
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RIO DE JANEIRO/1968. 

Sr. Contribuinte do Impôsto de Renda no Estado da Guanabara: 
Estamos colaborando com a Delegacia Regional do Impôsto de Renda neste Estado, entregando, 

aos Srs. Contribuintes, as respectivas notificações para pagamento de seu impôsto, referente ao corrente 
exercício. 

Ao receber sua notificação, em envelope fechado, emitida pela própria repartição, não se esqueça de 
devolver o AR (Aviso de Recepção) devidamente datado e assinado, RECOLHENDO EM DIA SEU 
IMPÔSTO 

Para tanto colocamos, prazerosamente, nossa rêde de agências local, em qualquer dos enderêços 
abaixo, à sua inteira disposição. 

V. S.ª poderá, na oportunidade, recolher, através do recibo anexo, a parcela porventura deduzida de 
seu impôsto para aplicação no "Fundo BRADESCO – 157", de acôrdo com o Dec.-Lei nº 157/67 e desde 
que constante da própria notificação, de uma só vez, até o vencimento da 1ª cota do impôsto, ou 
subdivididas no mesmo nº de cotas, respeitados seus respectivos vencimentos. 

Para sua maior comodidade e segurança, nossas agências poderão se encarregar de debitar, em sua 
própria conta corrente, os valôres correspondentes às cotas não só do impôsto, como também para 
aplicação no citado Fundo, bastando V. S.ª entregar a notificação recebida, juntamente com a carta de 
autorização anexa, ficando nesse caso dispensado de preencher o impresso-recibo. 

O "FUNDO BRADESCO – 157" é administrado pelo BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO S/A, 
nosso Associado, um dos maiores bancos de investimento do País. 

Solicite de nossas agências os impressos-recibos complementares necessários, se fôr o caso. 
Para sua apreciação, tomamos a liberdade de juntar um folheto discriminativo das aplicações do 

referido FUNDO, com base na última posição levantada. 
Aproxime-se, caso não o tenha feito ainda, de nossa ORGANIZAÇÃO e conheça de perto das razões 

por que galgamos a liderança absoluta dos bancos privados do País, utilizando-se dos serviços de nossas 
326 agências QUE ATENDEM ININTERRUPTAMENTE DAS 9 ÀS 18 HORAS. 

Nossos gerentes estarão inteiramente às suas ordens, para abertura de contas ou execução de 
quaisquer serviços bancários, prestando as informações que V. S.ª desejar. 
 

AGÊNCIAS NO ESTADO DA GUANABARA 
 

CENTRO – Rua 1º de Março, 45/47 – Fones: 31-3830 e 31-3257. 
BOTAFOGO – Rua Voluntários da Pátria, 220-A – Fones: 46-6480 e 26-3558. 
COPACABANA – Rua Miguel Lemos, 57-A – Fone: 56-2200. 
IPANEMA – Rua Visconde de Pirajá, 213-B – Fone: 57-5159. 
MADUREIRA – Rua Maria Freitas, 87-A – Fones: MH-356 e Cetel 90-2756. 
MERCADO DAS FLORES – Rua Gonçalves Dias, 84-A – 22-9154 – 42-3542 – 52-6344. 
SÃO CRISTÓVÃO – Rua Figueira de Melo, 387 – Fones: 34-2812 – 28-3864. 
TIJUCA – Rua Pinto de Figueiredo, 31-A – Fones: 48-3448 e 48-4772. 

 
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS, S/A 

– garantia de bons serviços – 
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CARTA-AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE 
 

Impôsto de Renda – incentivo-Dec.-Lei nº 157/67 
 

PESSOA FÍSICA 
 

 
Prezados senhores, 
Na qualidade de contribuinte do Impôsto de Renda e cliente dêsse Banco, entrego a V. S.as a 

notificação recebida da repartição competente, com as características abaixo, autorizando-os debitarem em 
minha conta, nos respectivos vencimentos, os totais das cotas do Impôsto, como também da parcela 
deduzida para a aplicação no FUNDO BRADESCO – 157, de acôrdo com o Decreto-lei nº 157/67, sem 
quaisquer ônus, comprometendo-me reservar, na referida conta, disponibilidade suficiente para atender 
êsses encargos, até final liquidação. 
 

CARACTERÍSTICAS DA NOTIFICAÇÃO – DESDOBRAMENTO 
 
Total do Impôsto, conforme notificação – Ex. 1968 ................................... NCr$ .............................................. 
 

Vencimentos 
 

1ª cota 2ª cota 3ª cota 4ª cota 5ª cota 6ª cota 7ª cota 8ª cota 
....../ ...... ....../ ...... ....../ ...... ....../ ...... ....../ ...... ....../ ...... ....../ ...... ....../ ...... 

 
Valôres-NCr$ 

 
1ª cota 2ª cota 3ª cota 4ª cota 

........................................ ......................................... ......................................... ......................................... 
5ª cota 6ª cota 7ª cota 8ª cota 

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

Esquema para recolhimento ao Fundo Bradesco/157 
 
Valor deduzido do Impôsto de Renda, conforme Notificação .................................... NCr$ ..............................  
 

A recolher – NCr$ 
 

1ª cota 2ª cota 3ª cota 4ª cota 
........................................ ......................................... ......................................... ......................................... 

5ª cota 6ª cota 7ª cota 8ª cota 
........................................ ......................................... ......................................... ......................................... 
 
Se conta nova: Data da abertura .............../ .............../  1968 – Vr. do depósito NCr$ ...................................... 
OBS.: .................................................................................................................................................................. 
 

Atenciosamente, 
 

....................................................................................................... 
Assinatura 

 
Mod. 429 – 1ª Via – Contrôle de Agência Assinatura 



Banco Brasileiro de Descontos S/A. 
  
Matriz: Cidade de Deus – Tel: 48-9000 – Osasco-SP 
Agência Nova Central: Av. Ipiranga, 210 – São Paulo 
Agência Central: Rua 15 de Novembro, 233 e Álvares Penteado, 164 a 180 
– São Paulo 
Caixa Postal, 8.250 – Enderêço Telegráfico: "BRADESCO" 

Sociedade de Capital Aberto – 
178.978 Acionistas 

Inscrição no C.G.C. nº 
60.746.948 

CAPITAL E RESERVAS NCr$ 
94.790.969,16 

  
BALANCETE EM 3 DE MAIO DE 1968, COMPREENDENDO AS OPERAÇÕES DA MATRIZ E ÂGENCIAS 

  
ATIVO 

  
 NCr$ 
DISPONÍVEL.............................................................................................................. 60.104.697,46  
REALIZÁVEL..............................................................................................................   
   
Empréstimos   
À produção................................................................................................................. 264.728.278,14  
Ao Comércio............................................................................................................... 145.631.180,44  
À Atividade não Especificadas................................................................................... 26.607.618,61  
A Entidades Públicas................................................................................................. 293.516,29  
A Instituições Financeiras.......................................................................................... ,–  
Em Letras Hipotecárias..............................................................................................                        ,–  

Total da Aplicação 437.260.593,48  
   
Outros Créditos   
Banco Central – Recolhimento 120.830.650,05  
Cheques, Documentos e Ordens em Compensação ou a Receber.......................... 37.933.533,46  
Adiant. S/Cambiais e Contr. Câmbio......................................................................... ,–  
Acionistas – Capital a Realizar................................................................................... ,–  
Correspondentes no País........................................................................................... 8.417.107,40  
Matriz, Departamentos e Correspondentes no Exterior em Moeda Estrangeira........ 910.940,31  
Matriz, Departamentos e Correspondentes no Exterior em Moeda Nacional............ 3.105,46  
Departamentos no País.............................................................................................. 184.942.531,09  
Outras Contas............................................................................................................      34.314.792,04  

Subtotal 387.352.659,81  
   
Valôres e Bens   
Títulos à Ordem do Banco Central............................................................................. 34.084.235,19  
Outros Valôres...........................................................................................................      9.075.122,30  

Subtotal 43.159.357,49  
Bens...........................................................................................................................      3.136.892,16  

Total 870.909.502,94  
   
IMOBILIZADO   
Imóveis de Uso, Reavaliação e Imóveis em Construção........................................... 58.187.614,36  
Maquinarias................................................................................. 9.012.415,08   
Móveis e Utens. e Almoxarifado.................................................. 5.802.997,05 14.815.412,13  
   
Instalação da Sociedade............................................................................................ 2.716.178,94  

Total 75.719.205,43  
   
RESULTADO PENDENTE......................................................................................... 40.715.102,87  
CONTAS DE COMPENSAÇÃO................................................................................. 453.684.503,73  

TOTAL GERAL 1.501.133.012,43  
   

 



 
PASSIVO   

NÃO EXIGÍVEL   
 
Capital   
De Domiciliados no País............................................................................................ 36.000.000,00  
De Domiciliados no Exterior.......................................................................................                            ,–  

Subtotal 36.000.000,00  
Aumento de Capital.................................................................................................... ,–  
Correção Monetária do Ativo...................................................................................... 7.136.882,57  
Reservas e Fundos....................................................................................................       51.654.086,59  

Total 94.790.969,116  
   
EXIGÍVEL   
Depósitos   
À Vista e a Curto Prazo:   
Do Público.................................................................................................................. 580.677.198,12  
De Domiciliados no Exterior....................................................................................... ,–  
De Entidades Públicas...............................................................................................      31.267.322,95  

Subtotal 611.944.521,07  
   
À Médio Prazo:   
Do Público:   
A Prazo Fixo............................................................................................................... 9.007.199,90  
Com Correção Monetária...........................................................................................        27.694.496,93  

Subtotal 36.701.696,83  
De Entidades Públicas...............................................................................................                            ,–  

TOTAL DOS DEPÓSITOS 648.646.217,90  
   
Outras Egibilidades   
Cheques e Documentos a liquidar............................................................................. ,–  
Cobrança Efetuada em Trânsito................................................................................ ,–  
Ordens de Pagamento............................................................................................... 50.453.117,88  
Correspondentes no País........................................................................................... 8.745.558,85  
Matriz, Depart. e Corresp. no Exterior em Moeda Estrangeira.................................. 58.28547  
Matriz, Depart. e Corresp. no Exterior em Moeda Nacional....................................... 7.699,00  
Departamento no País............................................................................................... 144.311.257,20  
Outras Contas............................................................................................................      11.648.008,14  

Subtotal 215.223.9226,54  
OBRIGAÇÕES (Especiais)   
Recebimento por Conta do Tes. Nac. ....................................................................... 2.048.288,27  
Redescontos e Empréstimos no Banco Central......................................................... 11.014.132,13  
Depósitos Obrigatórios – FGTS................................................................................. 5.666.67,82  
Obrig. por Refinanc. e Repasses Oficiais.................................................................. 9.900.074,19  
Outras Contas............................................................................................................          1.120.138,92  

Subtotal        29.749.281,33  
Total 893.619.425,77  

RESULTADO PENDENTE......................................................................................... 59.038.113,77  
CONTAS DE COMPENSAÇÃO.................................................................................      453.684.503,73  

TOTAL GERAL   1.501.133.012,43  
   

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A 
   
Conselho Fiscal: Dr. Cyro Pinheiro Dório – Luiz de Souza Leão – Venância de Souza 
DIRETORES:   
   
(a) Dr. J. Cunha Júnior (a) Leonardo Garcia Jr. São Paulo, 6 de maio de 1968  
(a) Donato F. Sassi (a) Lázaro de M. Brandão   
(a) Amador Aguiar (a) Mário C. Aguiar (a) Manoel Cabete  
(a) Luiz Silveira (a) Altino Avian – Contador C.R.C.-SP – nº 36.611  
(a) Laudo Natél (a) Raul Passarelli   
(a) Basílio Troncoso Fº    
 



Banco Bradesco de Investimento, S.A. 
 

(Nova denominação do Banco Nacional de Investimento, S.A., – Associado ao Banco Brasileiro de Descontos, S.A.) 
Matriz: Rua 15 de Novembro, 233 – 5º ao 7º andares – São Paulo – Tel.: 239-2844 – Caixa Postal, 8.250. 

End. Telegráfico “BRADESCO” – Inscrição no C.G.C. nº 60.885.092 – Soc. de Capital Aberto: 43.297 acionistas 
 

BALANCETE EM 03 DE MAIO DE 1968 
 

ATIVO PASSIVO 

  
 NCr$ 
Caixa: moeda cor., dep. em Bco. .................................................... 5.109.276,84 
  
Devedores por Resp. Cambiais  
  
Financ. Diretos de Bens de Prod. e de Consumo-Durável ............. 49.648.274,11 
Financ. Indiretos a Consumidores c/ Interv. de Vendedores .......... – 
Finame ............................................................................................ 1.394.244,78 
Financ. de Capital de Giro ...............................................................        51.762.283,37 

TOTAL 102.804.802,26 
Obrig. do Tes. Nac. – Tipo reaj. ...................................................... 27.285,91 
  
Títulos e Valores Mobiliários:  
  
Ações e debêntures ........................................................................ 10.448.495,91 
Outros Valôres ................................................................................          4.198.891,67 

TOTAL 14.647.387,58 
Efeitos Financiados – Finame ......................................................... 4.905.042,62 
Fundo Bradesco-157 ....................................................................... 2.757.539,56 
Capital a Realizar ............................................................................ 3.886.139,00 
Dep. Bancentral – c/Aum. Cap. ....................................................... 1.861,00 
Outros Créditos Realizáveis ............................................................ 1.429.078,20 
Mov. e Utens. e Maq. Exp. .............................................................. 268.384,03 
Resultado Pendente ........................................................................ 22.188.273,35 
Contas de Compensação ................................................................      169.855.757,78 

TOTAL      372.880.828,13 
  

 

  
 NCr$ 

Capital ............................................................................................. 10.000.800,00 
Aumento de Capital ........................................................................ 4.999.200,00 
Correção Monetária do Ativo .......................................................... 8.687,86 
Reservas e Fundos .........................................................................          4.602.040,50 

TOTAL 19.610.728,36 
Letras de Câmbio ............................................................................ 1.210.570,00 
Letras de Câmbio – com Correção Monetária ................................ 93.243.307,35 
Refinanciamento BNDE – FINAME ................................................ 4.905.042,62 
Ordens de Pagamento e Outros Créditos ....................................... 5.702.413,70 
Depósito a Prazo Fixo com Correção Monetária ............................ 1.750.000,00 
Dep. Especial – Dec.-Lei nº 157 ..................................................... 3.733.539,18 
Resultado Pendente ....................................................................... 27.869.469,14 
Contas de Compensação ............................................................... 169.855.757,78 
  
  
  
  
  
  
  

TOTAL      327.880.828,13 
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Financiadora Bradesco, S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos 
 

ASSOCIADA AO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS, S.A. 
 

Rua XV de Novembro, 233 – 8º andar – Tels.: 37.7131 e 239-2844 
Capital e Reservas ...................................... NCr$ 5.704.921,67 

Cadastro Geral de Contribuintes – Inscrição nº 60.495.108 
 

BALANCETE EM 03 DE MAIO DE 1968 
 

 
ATIVO 

 

 
PASSIVO 

    
Caixa, moeda cor., dep. em Bcos. e dep. em din. à/o. 
Bancentral .............................................................................. 7.435.044,47 Capital .................................................................................... 1.200.000,00 
Dev. p/ Responsabilidades Cambiais com Correção 
Monetária ............................................................................... 31.627.692,51 Aumento de Capital ............................................................... 3.800.000,00 
Dev. por Conta de Participação ............................................. 48.428,68 Reservas e Fundos ................................................................           704.921,87 
Devedores por Cessão de Crédito ......................................... 1.460.318,63 TOTAL 5.704.921,67 
Capital a Realizar ................................................................... 3.500.000,00 Credores por Valôres Vinculados .......................................... 3.174.743,04 
Títulos e Valôres Mobiliários................................................... 224.284,09 Credores Diversos ................................................................. ,– 
Outros Créditos Realizáveis.................................................... 40.327,99 Cambiais Aceitas com Correção Monetária........................... 33.900.362,46 
Imóveis.................................................................................... 91.450,00 Outras Responsabilidades ..................................................... 126.532,63 
Instalações, Móveis e Utensílios, Máq. e Mat. de Expediente 107.001,10 Resultados Pendentes ........................................................... 2.354.368,42 
Resultados Pendentes ........................................................... 826.380,66 Contas de Compensação ...................................................... 28.101.464,89 
Contas de Compensação .......................................................      28.101.464,89   

TOTAL      73.362.393,11 TOTAL      73.362.393,11 
    
 

FINANCIADORA BRADESCO, S.A. – Créd. Financiamento e Investimentos 
 

DIRETORES:  São Paulo, 5 de maio de 1968 
(a) Amador Aguiar   
(a) Mário Coelho Aguiar  (a) Francisco Anjos 
(a) Lázaro de Mello Brandão  Téc. de Cont. 
(a) José Guimarães Ramos  CRC-SP 29307 
 



– 303 – 
 

FUNDO BRADESCO 157 
Posição em 5-4-68 

 
RAMO DE ATIVIDADE E EMPRÊSA QUANTIDADE COTAÇÃO VALOR 
    
APLICAÇAO EM BÔLSA    
    
ELETRICIDADE    
    
Cia. Paulista de Fôrça e Luz 43.596 0,79 34.440,84 
    
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS    
    
Bradesco 100.000 3,15 315.000,00 
Financiadora Bradesco S/A C.F.I. 200.000 1,00 200.000,00 
    
SIDERÚRGICA    
    
Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira 68.520 0,65 44.538,00 
Hime Comércio e Indústria S/A 5.000 0,38 1.900,00 
Hime Comércio e Indústria S/A 59.253 0,37 21.923,61 
    
METALÚRGICA    
    
CIMAF Cia. Ind. e Merc. Artef. de Ferro 29.650 1,16 34.394,00 
Brasinca S/A 99.552 1,00 99.552,00 
    
ELÉTRICOS ELETRÕNICOS    
    
Arno S/A Indústria e Comércio 65.923 0,78 51.419,94 
    
MADEIRA E PAPEL    
    
Durantex S/A Indústria e Comércio 26.164 1,32 34.536,48 
    
FUMO    
    
Cia. de Cigarros Souza Cruz 20.589 3,17 65.267,13 
    
IND. CONSTRUÇÃO    
    
Cia. de Cimento Portland Itaú 34.680 2,75 95.370,00 
Cia. de Cimento Portland Itaú 11.560 1,90 21.964,00 
    
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    
    
Indústrias Villares S/A 3.167 2,89 9.025,95 
Indústrias Villares S/A 9.555 3,26 31.149,30 
Indústrias Villares S/A 9.179 3,00 27.537,00 
Indústrias Villares S/A 8.760 1,76 15.417,60 
    
DIVERSOS    
    
S/A Moinho Santista Inds. Gerais 34.640 1,62 56.116,80 
    
TÊXTIL    
    
Artex S/A Fábr. de Artef. Têxteis 9.011 0,81 7.298,91 
Artex S/A Fábr. de Artef. Têxteis 17.776 0,68 12.087,68 
São Paulo Alpargatas S/A 19.800 1,41 27.918,00 
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RAMO DE ATIVIDADE E EMPRÊSA QUANTIDADE COTAÇÃO VALOR 
    
INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS    
    
Cia. União dos Refin. de Açúcar e Café 30.000 1,00 30.000,00 
    
BEBIDAS    
    
Cia. Antártica Paulista S/A 35.007 1,24 43.408,68 
    
IMOBILIÁRIO    
    
Copan – Cia. Pan-Americana de Empreendimentos Gerais 65.700 4,56 299.592,00 
CNC – Cia. Nacional de Construções 90.000 1,33 119.700,00 
    
APLICAÇÃO DIRETA    
    
SIDERÚRGICA    
    
Aços Villares S/A 200.000 0,83 166.000,00 
    
MINERAÇÃO    
    
Magnezita S/A 45.500 0,80 36.400,00 
    
METALÚRGICA    
    
Ind. Sul Americana de Metais S/A 30.000 1,33 39.900,00 
    
ELÉTRICOS ELETRÔNICOS    
    
Eletromar S/A Ind. e Comércio 50.000 1,00 50.000,00 
Brasmotor S/A Empreend. e Participações 40.000 1,00 40.000,00 
ABC – Rádio e Telev. do Nordeste S/A  120.000 1,00 120.000,00 
    
MADEIRA E PAPEL    
    
Madequímica S/A, Ind. de Madeiras Termo-Estabilizada. 50.000 1,00 50.000,00 
    
IND. CONSTRUÇÃO    
    
Casa Sano S/A Ind. e Comércio 25.000 1,00 25.000,00 
    
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    
    
Indústrias Villares S/A 30.000 1,76 52.800,00 
Paraná Equipamentos S/A 30.000 1,00 30.000,00 
    
DIVERSOS    
    
Manufatura de Binquedos Estrêla S/A 124.915 1,42 177.379,30 
T. Janér Comércio e Indústria 20.000 1,00 20.000,00 
D.F. Vasconcellos S/A 60.000 0,95 57.000,00 
    
TÊXTIL    
    
São Paulo Alpagartas S/A 100.000 1,41 141.000,00 
    
ARTES GRÁFICAS    
    
Livraria José Olympio Editôra S/A 20.000 1,00 20.000,00 
    
     
NÚMERO DE COTAS ................ 3.262.085,06  TOTAL 2.725.037,22 
NÚMERO DE FUNDISTAS ........ 7.714  ADMINISTRADOR  
VALOR DA COTA ...................... 1,14%  Banco Bradesco de Investimento, S/A 
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O SR. PRESIDENTE (Victorino Freire): – 
A Presidência comunica que resolveu adiar, para 
data a ser oportunamente marcada, a apreciação 
do veto presidencial ao Projeto de Lei nº 47/68, 
no Senado, e nº 1.080/68, na Câmara, que 
modifica dispositivos da Lei nº 5.227, de 18 de 
janeiro de 1967, que dispõe sôbre a política 
econômica da borracha, regula sua execução, e 
dá outras providências. 

Em conseqüência, na Sessão Conjunta de 
hoje, às 21 horas, será apreciado, apenas, o veto 
ao Projeto de Lei nº 15/68 (C.N.), que institui  
o sistema de sublegendas e dá outras  
providências. 

Tem a palavra o Sr. Senador Desiré 
Guarani, por cessão do Sr. Senador Edmundo 
Levi. 

O SR. DESIRÉ GUARANI (sem revisão do 
orador): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 
várias oportunidades temos aqui debatido a 
problemática amazônica, pleiteado e apelado 
para que soluções mais rápidas sejam adotadas e 
providenciadas pelo Executivo Federal, no 
sentido de, mais ràpidamente, integrar aquela 
vasta região à comunidade brasileira. 

Exatamente há um mês, quando a 
Amazônia recebeu, pela primeira vez na história 
política do Brasil, todo o Govêrno Federal para lá 
transferido, S. Ex.ª, o Presidente da República, 
Marechal Costa e Silva, em pronunciamento, em 
Manaus, assim se definiu: 

"Ou ocupamos agora a Amazônia ou a 
perderemos no futuro." 

É o próprio Presidente da República que 
reconhece a necessidade de ocupação da 
Amazônia para que 3/5 da área territorial 
brasileira não sejam, num futuro imprevisível, 
perdidos. 

S. Ex.ª, como Presidente da República, deve 
ter tido as suas razões profundas para alertar a 
nação quanto a essa possibilidade. Felizmente vem 
executando uma política que, para todos nós da 
 

Amazônia, especialmente da Amazônia Ocidental, 
é profundamente sensível. Temos fustigado, 
combatido determinados atos em relação à 
Amazônia e temos pleiteado muitos outros atos. 
Como integrante da bancada oposicionista – 
Movimento Democrático Brasileiro – e, já tendo 
analisado, em várias oportunidades, desta 
tribuna, tudo o que a administração pública, 
desde a época colonial tem feito para ocupar a 
Amazônia, pelo que nos é dado observar durante 
o período de govêrno da atual administração 
federal, podemos afirmar, e o fazemos com 
satisfação que, em nosso entender, nenhum 
Govêrno Federal fêz tanto pela Amazônia, 
especialmente pela Amazônia Ocidental, como o 
atual. 

Para sorte da Amazônia Ocidental, integra 
o Ministério, na Pasta encarregada dos 
problemas daquela Região, o Ministro 
Albuquerque Lima, amigo indormido da Amazônia 
Ocidental e, para sorte nossa, S. Ex.ª o Sr. 
Presidente da República é sensível a tudo o que 
o referido Ministro defende em favor da 
Amazônia, especialmente da Amazônia Ocidental. 

Durante o período de instalação do 
Govêrno Federal, na Amazônia, inúmeras 
providências foram adotadas pelo Govêrno, no 
sentido de mais ràpidamente integrar aquela 
Região à comunidade brasileira, e, dentre essas 
medidas, dezoito se referem, especìficamente,  
à Amazônia Ocidental, constituída pelo  
Amazonas, Acre e Territórios de Rondônia e  
Roraima. 

Permito-me ler essas providências, dar 
conhecimento delas à Casa: 

"Principais medidas adotadas pelo Govêrno 
Federal de interêsse específico para a Amazônia 
Ocidental 

1) Política de integração regional e 
ocupação efetiva do Território." 

A êsse respeito, para que se possa 
executá-la de forma mais rápida, foi bal- 
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xado um ato estabelecendo zonas prioritárias e 
zonas pioneiras e de fronteira, em que serão 
concentradas aplicações no esfôrço da 
administração pública e prioridades serão dadas 
aos empreendimentos públicos que queiram se 
beneficiar de incentivos fiscais nessa área. 

"2) Extensão dos incentivos fiscais da Zona 
Franca de Manaus: 

A coerência entre as políticas de vitalização 
do interior amazônico e de fortalecimento 
metropolitano de Manaus como sede da Zona 
Franca levou o Govêrno a estender a zonas 
pioneiras do interior os incentivos fiscais que ora 
estão restritos à área de jurisdição da SUFRAMA. 
Com tal medida, além de baratear o custo de vida 
dessas comunidades interioranas, propicia-lhes 
melhores condições de reerguimento econômico." 

A êsse respeito foi baixado um ato de 
profunda repercussão para tôda a Amazônia 
Ocidental, permitindo a extensão dos benefícios da 
Zona Franca de Manaus para tôdas as áreas 
pioneiras e as áreas de fronteira da Amazônia 
Ocidental, além de outras localidades, que serão 
fixadas para tôdas as zonas do interior, 
consideradas de maior necessidade para a 
sobrevivência da população que habita o vazio 
amazônico. 

Foi baixado um ato, ainda, dando prioridade 
para o sistema regional de telecomunicações, 
importantíssimo para a região. 

Antes da visita presidencial com o Ministério, 
a Amazônia, em matéria de comunicações, estava 
separada de todo o resto do Brasil, por uma nova 
linha de Tordesilhas que previa as comunicações 
por telégrafo apenas até Belém, baixava para o 
Sul até a fronteira do Rio Grande do Sul com o 
Uruguai, passando por Pôrto Alegre. Fazia-se 
concessão apenas para a cidade de Campo 
Grande. Havia como que um desvio do tronco  
para Campo Grande. Todo o resto da Amazônia 
 

ficava completamente isolado do plano de 
telecomunicações do Govêrno Federal. 

Então, pela presença do Govêrno e atendendo 
a um pleito da administração estadual do Amazonas, 
foram baixados atos para que se dê prioridade às 
comunicações através de Cuiabá, Pôrto Velho, 
Manaus e Manaus-Belém com o resto do País. Na 
Amazônia temos as capitais de dois Estados e dois 
Territórios que não têm nenhuma comunicação, por 
telex, com o resto do País. Enquanto cidades do 
interior, no Sul, são atendidas por serviços de telex 
do próprio DCT, no Amazonas nem o DCT mantém 
êsse serviço. 

Proclama-se a necessidade de integrar a 
Amazônia à comunidade brasileira. Mas, enquanto 
de Manaus para Nova Iorque se fala com extrema 
facilidade, de Manaus para Brasília ou para o Rio de 
Janeiro, ou São Paulo existe a maior dificuldade de 
comunicações. 

Para que se integre a área, é preciso que se 
estabeleçam meios de comunicação, e neste sentido 
o Govêrno Federal foi sensível ao pleito da 
população local, através de mensagem e de 
reivindicação do Govêrno Estadual. 

Rodovias regionais de integração: é outro 
ponto profundamente sensível à área e que 
necessita ser atacado pelo mesmo processo que 
se faz no Sul do País. Os poucos quilômetros de 
estradas de rodagem que existem no Amazonas 
são produto de esfôrço do próprio Govêrno 
estadual, nada do Govêrno Federal, ao contrário 
do que se faz em São Paulo, no Rio Grande do 
Sul, na Bahia, no Estado do Rio, em Minas 
Gerais, onde as estradas são construídas pelo 
Govêrno Federal. No caso de serem construídas 
pelo Govêrno estadual, o Govêrno Federal, 
mediante convênios, transfere os recursos aos 
governos estaduais para construírem e asfaltarem 
as estradas. Isso até hoje não foi observado  
no Amazonas. Os poucos meios de comuni- 
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cações terrestres, os poucos quilômetros de estradas 
de rodagem que existem são esfôrço absoluto dos 
próprios governos estaduais. 

Pretende-se agora, pela primeira vez, praticar, 
em relação à Amazônia, a mesma política rodoviária 
do Sul do País, entregando recursos, mediante 
convênio entre o Departamento Nacional e os 
Departamentos estaduais, para que êstes executem 
obras indispensáveis à integração regional da 
Amazônia. 

Outra medida de grande alcance é a 
unificação de fretes marítimos e taxas portuárias da 
região. Existe uma emprêsa estatal de transportes, 
agora transformada em sociedade de economia 
mista, mas os fretes para o transporte de 
mercadorias são onerosíssimos para as regiões que 
mais necessitam, que são as mais afastadas, as 
localizadas nos altos rios, onde os seringueiros e os 
madeireiros, pela presença física, enfrentando tôdas 
as adversidades da floresta e da mata, mantêm 
ainda a Amazônia integrada ao resto do Brasil, 
independentemente de qualquer esfôrço e 
colaboração do Govêrno Federal. Procedendo à 
unificação dos fretes marítimos e das taxas 
portuárias, o Govêrno Federal estará dando um 
instrumento tão valioso quanto os demais incentivos 
fiscais, para o aceleramento do processo de 
ocupação da Amazônia. 

Apoio à ação da COMARA – A COMARA é 
um órgão do Ministério da Aeronáutica que 
administra a construção e a instalação de 
aeroportos nos Municípios da Amazônia, 
especialmente do interior. Mas não é necessário 
apenas dar apoio à COMARA, é necessário que a 
COMARA apóie as administrações estaduais e 
municipais. Paradoxalmente, alguns dos poucos 
aeroportos existentes no interior da Amazônia 
são construídos pelas prefeituras municipais,  
que fazem uma espécie de química dos  
seus pequenos recursos, e dão uma interpre- 
 

tação elástica de autorização de obras rodoviárias. 
Às vêzes o Ministério da Aeronáutica manda 

um simples cabo para orientar a construção 
dêsses aeroportos. O oficial, em geral, comparece 
quando o avião já pode pousar no campo, para 
então dar a ratificação do Ministério da 
Aeronáutica. 

É preciso apoiar a COMARA, mas é  
preciso que a COMARA apóie, também, a  
Amazônia. 

Ampliação da atuação da Marinha de Guerra 
– Outra medida que o Govêrno Federal vai 
executar em favor da Amazônia. Região fluvial por 
excelência, torna-se necessária, mais do que a 
presença do próprio Exército, a presença da 
Marinha de Guerra, para prestar assistência em 
consertos de embarcações maiores. Até o 
momento, embarcações pràticamente de mais de 
mil toneladas não têm condições de ser 
consertadas em Manaus e têm que se deslocar 
para Belém. Vamos ver se com essa medida, com 
o apoio da Marinha de Guerra, o Govêrno Federal 
faz presente um meio de trabalho, pelo qual seja 
assistida a população da Amazônia que se  
serve de embarcações fluviais, que é quase a  
totalidade. 

Ampliação da Refinaria de Manaus – Outra 
grande medida do Govêrno Federal em favor da 
região. Obtendo-se os derivados de petróleo na 
própria região, ficam êles sendo vendidos em 
Manaus, Belém e em algumas cidades do interior 
pelo preço da Guanabara, de Santos, de Pôrto 
Alegre ou de Salvador. 

Outra providência a ser tomada é o aumento 
da oferta de energia elétrica em Manaus. 

Em 1962, quando se inaugurou o  
sistema elétrico de Manaus, depois de  
dez anos em escuridão absoluta, a pre-  
aquela cidade ter permanecido mais de  
visão era de que o sistema então insta- 
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lado poderia atender a demanda normal até 1980, no 
mínimo. No entanto, tão benéficas têm sido as 
medidas tomadas pelo Govêrno federal em favor da 
Amazônia Ocidental, especialmente Manaus, e, por 
pouco que represente para a economia brasileira, 
tamanho é o benefício para a região, que essa usina 
elétrica, já está estourada em sua capacidade de 
produção, para sorte nossa, para sorte de Manaus. 

Então, já se torna indispensável, 
particularmente para que a Zona Franca de Manaus 
possa entrar em plena execução, relativamente à 
produção industrial, se providencie imediatamente a 
ampliação da capacidade da Companhia de 
Eletricidade de Manaus. 

As providências estão sendo tomadas, 
inclusive para que se obtenham recursos dos 
incentivos fiscais, por intermédio da SUDAM, e 
recursos orçamentários, por intermédio do Ministério 
das Minas e Energia, a fim de que o 
desenvolvimento da Zona Franca de Manaus não 
encontre seu estrangulamento na distribuição de 
energia elétrica. 

Modernização do Pôrto de Manaus – Outra 
necessidade indispensável, em função do 
desenvolvimento da cidade de Manaus, em face da 
implantação da Zona Franca. O número de navios 
que começaram a chegar à cidade cresceu 
sensìvelmente, foi multiplicado com o funcionamento 
da Zona Franca. E o pôrto que já estava como que 
caindo aos pedaços requer ampliação e 
remodelação. O Govêrno Federal é sensível a essa 
medida. 

Racionalização da economia da juta é  
outra medida para a qual tem sido sensível o  
Sr. Ministro Albuquerque Lima, para a qual  
tem sido um batalhador. A juta, no momento, é o  
principal esteio da economia amazonense e já  
suplantou até a borracha. Aliás, os produtos  
da indústria extrativa já estão sendo suplan- 
 

tados, industrialmente, por essa agricultura da juta. 
Instalaram-se fábricas na Amazônia para o 
beneficiamento dessa matéria-prima, fazendo-se, 
assim, a conjugação da atividade rural com a 
atividade industrial. Tem, entretanto, a juta, no seu 
processo de produção, um sistema arcaico, 
primaríssimo e de grande sofrimento para os que 
nela trabalham, o que causa um ônus muito grande 
na produção. Então, o Ministério do Interior tem 
tomado providências rápidas, no sentido de que se 
estabeleça um processo de produção menos 
oneroso e menos sofredor para a juta no Amazonas. 

Intensificação de pesquisas minerais – Medida 
providencial para a área, para o aproveitamento dos 
recursos existentes no seio da mata. Outra medida: 
abastecimento de água para as capitais da 
Amazônia Ocidental, esgôto sanitário para essas 
mesmas capitais. O Govêrno Federal fêz convênios 
com as prefeituras das áreas mais ricas do País. São 
Paulo, que é a Capital que mais arrecada – prevê-se 
para 1969 um trilhão de cruzeiros antigos como 
renda municipal – tem, para solucionar seus 
problemas de água, de abastecimento e de esgotos, 
convênios firmados com o Ministério do Interior, em 
que o Govêrno Federal vai em socorro dessa 
municipalidade. 

Muito mais justo também – e isso o Govêrno 
Federal está executando – que essas mesmas 
providências sejam tomadas com relação aos pobres 
municípios das paupérrimas populações, não só das 
capitais da Amazônia, como de suas cidades do 
interior. 

Eletrificação das Capitais da Amazônia 
Ocidental – A extensão daquelas mesmas medidas 
para o Estado do Acre, onde foi baixado um decreto 
autorizando o funcionamento da Eletro-Acre e serão 
encaminhadas mensagens ao Congresso criando-
se por lei as Centrais Elétricas de Rondônia e 
Roraima. 
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Ampliação da Rêde do Banco do Brasil – 
Outra determinação do Govêrno Federal que 
certamente será cumprida com a maior rapidez e 
com a maior satisfação pelo Presidente do Banco do 
Brasil, um cidadão que, como já proclamei várias 
vêzes, reconhece a necessidade de execução da 
política de incentivos fiscais como processo de se 
desenvolverem as regiões atrasadas do Brasil. 

Financiamento para Pesquisa Energética em 
Roraima e, finalmente, a implantação da Companhia 
Siderúrgica da Amazônia. O Govêrno tomou 
providências no sentido de que essa indústria, que 
vinha encontrando, até agora, os maiores obstáculos 
dentro da administração federal para que se implante 
com a maior rapidez, encontrou agora a pedra de 
toque; conseguiu sensibilizar a administração federal 
para que ela se execute e se implante na Amazônia 
como uma forma de utilizar a riqueza mineral 
daquela área, aproveitando-se todos os produtos que 
vão produzir o ferro para abastecer dêsse produto 
final uma região que dista 5.000 quilômetros da 
siderúrgica brasileira mais próxima. E' uma 
necessidade, como processo válido de se 
desenvolver a área. 

Naturalmente, Sr. Presidente, que nos 
sentimos regozijados com as medidas do Govêrno 
Federal, mas, também não apoiamos tôdas; há 
algumas das quais discordamos. 

Enfatiza-se, na execução dessas medidas – é 
natural que o façam – a logística da estratégia, 
segurança nacional e desenvolvimento, 
estabelecendo-se como condição para o 
desenvolvimento a execução prioritária das medidas 
de segurança nacional, sem o que a Amazônia não 
se desenvolverá. Não comungamos dessa opinião, 
Sr. Presidente, e não comungamos pelo precedente 
histórico do nosso País. No momento, vemos  
como o Sul de Mato Grosso se desenvolve – 
 

fronteira com país estrangeiro e fronteira com o 
principal Estado do País, São Paulo, que também se 
desenvolveu no seu Oeste sem se executar, jamais, 
para alcançar êsse desenvolvimento, medidas de 
segurança nacional; sem estabelecer como condição 
para o desenvolvimento a execução prioritária de 
uma estratégia de segurança nacional. Todo o norte 
do Paraná se desenvolveu, e se desenvolveu 
maravilhosamente, sem se executarem, embora 
fronteiro com país estrangeiro, medidas de 
segurança nacional como função indispensável para 
o seu desenvolvimento. E, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, se fôsse válida, se fôsse totalmente 
procedente a tese de que o desenvolvimento só é 
possível depois de estabelecer-se a segurança 
nacional, ela teria tido resultado para o Rio Grande 
do Sul, onde centenàriamente se executa uma 
política de segurança nacional, em face de uma 
guerra que já houve há cem anos, e em face da 
fronteira física com dois países. No entanto, o Rio 
Grande do Sul, para tristeza nossa, não é o primeiro 
Estado da Federação. Fôsse válida a tese, e o Rio 
Grande do Sul estaria em condição muito melhor que 
São Paulo; fôsse válida a tese, o Paraná não estaria 
ultrapassando o Rio Grande do Sul. 

Queremos o desenvolvimento nacional, 
queremos a presença das Fôrças Armadas na área. 
Mas não queremos que se condicione o 
desenvolvimento apenas às medidas de segurança 
nacional. E' necessário resguardar a região. O 
próprio Presidente da República o proclama: ou 
ocuparemos a área ou a perderemos. Mas ocupêmo-
la em tôdas as formas, não estabelecendo primeiro 
medidas de segurança nacional, sem as quais o 
desenvolvimento não poderia ser estimulado pelos 
processos que o Govêrno Federal pretende aplicar. 

Há outra providência que julgamos  
não ser válida, Sr. Presidente. Admira- 
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mos a ação, louvamos a ação, enaltecemos a ação – 
e a Amazônia já o fêz, reconhecidamente, 
outorgando a S. Ex.ª o título de cidadão do 
Amazonas – do Ministro Albuquerque Lima, um 
batalhador, um defensor, o advogado nº 1 da 
Amazônia Ocidental. Mas, discordamos da tese de 
S. Ex.ª de que, só depois de ocuparmos a Amazônia 
com brasileiros, é que devemos permitir a imigração 
de estrangeiros para aquela área. Mas, quando 
vamos ocupar a Amazônia com brasileiros, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores? Aquêle vazio imenso 
de 5 milhões de quilômetros quadrados, onde estão 
menos de 5 milhões de habitantes. Quantos milhões 
serão necessários para ocupar a Amazônia, apenas, 
com brasileiros? Tirando de onde, do Nordeste, do 
Sul? De parte nenhuma. O Nordeste já se está 
desenvolvendo em função das medidas de incentivo 
fiscal, o Sul já está desenvolvido. Quem vai se 
deslocar em massa para a Amazônia, a fim de 
ocupá-la? Precisamos estimular como forma de 
ocupação da Amazônia, as mesmas medidas que 
foram válidas, que se demonstraram satisfatórias 
para o resto do País. Por que o que foi válido para 
São Paulo, para o Paraná, e continua sendo válido 
para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, não 
é válido para a Amazônia? Se no século passado as 
autoridades tivessem estabelecido as mesmas 
restrições que se quer estabelecer atualmente para a 
ocupação da Amazônia com braços da imigração 
estrangeira, hoje, talvez, êste plenário não tivesse a 
metade dos Senadores que atualmente o ocupam. 
Fôsse válida esta tese, e hoje o Sul do País 
continuava desocupado. 

E se essa tese permanecer sem ser 
alterada, a Amazônia, nem daqui a 2 ou 3  
séculos, estará ocupada. Porque foi válida a 
imigração estrangeira para o vale do Itajaí, isto 
nunca constituiu ameaça de ocupação do País  
por fôrças estrangeiras. Por que foi válida a 
colonização estrangeira, doando-se terras no norte 
 

do Paraná, e não se quer permitir essa providência 
para a Amazônia? 

Estimule-se, dêem-se tôdas as condições, e o 
braço estrangeiro virá ocupar a Amazônia, sem 
jamais constituir uma ameaça. Pelo contrário, vai 
participar até do progresso brasileiro, como é prova 
evidente esta própria Casa, onde o número de 
componentes que aqui estão, descendentes de 
estrangeiros, sem nunca ter pairado, jamais, a 
dúvida de que qualquer um dêles, por ser 
descendente de estrangeiro, seu pai tenha vindo 
para cá com a intenção de ocupar o País para outra 
nação. Fôsse válida essa tese, não estaríamos agora 
aqui com o Senador Edmundo Levi, cujo pai veio do 
estrangeiro e ocupou uma área do interior da 
Amazônia. 

Hoje se pretende estabelecer restrições. Há 
um projeto de lei estabelecendo as maiores 
restrições para a aquisição de terras na Amazônia. 
Meu Deus! por que se restringe isso, com relação à 
Amazônia, e não se faz essa restrição na 
Guanabara? Quantos estrangeiros ocupam a 
Guanabara, adquirem terras na Guanabara, ocupam 
zona marítima na Guanabara, e nunca ninguém 
pensou em fazer restrições à presença estrangeira 
na Guanabara. 

Fôsse válida essa tese, e hoje não existiria, 
funcionando em São Paulo, a Volkswagen, a 
Mercedes-Benz, a Ford, a Willys, a Rhodia e tantas 
outras indústrias. Então, por que essa tese não é 
válida apenas para a Amazônia, por que ela tem que 
ser defendida em São Paulo, na Guanabara, e  
tem que ser combatida para a Amazônia, Santo  
Deus? 

Há uma incongruência. O próprio precedente 
histórico repele a validade dessa tese. 

Louvo tôda a iniciativa governamental,  
e foi motivo de regozijo para a Amazônia, 
especialmente a Amazônia Ocidental.  
Mas, apelo ao Govêrno para que 
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reestude essas medidas, a primeira condicionando 
o desenvolvimento às medidas de segurança 
nacional; a segunda, de só promover a imigração 
estrangeira para a Amazônia depois de a 
ocuparmos com o braço brasileiro. Ora, Santo 
Deus, depois de ocuparmos a Amazônia com o 
braço brasileiro, não precisa providenciar mais 
imigração, porque já está ocupada. 

E não vamos abdicar da nossa capacidade 
de decisão, pelo contrário, orientaremos essa 
migração do estrangeiro de acôrdo com as nossas 
necessidades amazônicas e o nosso interêsse 
brasileiro. 

E acredito que, como os nossos avós não 
temeram a presença do estrangeiro, no sentido de 
tomar as suas decisões, não serão os nossos filhos 
e os nossos netos que irão temê-la, porque 
estaríamos reconhecendo que os nossos 
descendentes são menos capazes que os nossos 
ascendentes. Rejeito a tese e apelo ao Executivo 
para que reveja o problema da ocupação da 
Amazônia, estipulando que a ocupação da área 
possa ser feita por estrangeiros, através de uma 
imigração racional, sem o que não teremos a 
ocupação da área tão cedo. Gastaremos rios de 
dinheiro através de incentivos fiscais e que irá 
consumir a produção, onde estarão os 
trabalhadores e dirigentes em geral para orientar e 
colaborar com o esfôrço governamental na 
ocupação da Amazônia. 

Louvo tôdas essas medidas, com restrição 
das duas que, espero, mais cedo ou mais tarde, 
sejam revistas. E faço minhas as vozes que, em 
Manaus, numa solenidade cativante, em que o Sr. 
Presidente da República não conteve as lágrimas, 
proclamaram com justiça, porque muito se tem 
feito neste Govêrno pelo desenvolvimento da 
Amazônia, proclamaram todos os assistentes,  
de pé, que o Presidente Costa e Silva é o  
Presidente da Amazônia. (Muito bem! Muito bem!  
Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR DESIRÉ GUARANI EM SEU 
DISCURSO 

 
PRINCIPAIS MEDIDAS ADOTADAS PELO 

GOVÊRNO FEDERAL DE INTERÊSSE 
ESPECÍFICO PARA A AMAZÔNIA OCIDENTAL 

 
1) Política de integração regional e ocupação 

efetiva do Território: 
O isolamento da Amazônia Ocidental e sua 

dispersão demográfico-econômica devem ser 
enfrentados como problema de magna importância 
nacional. Referendando recomendações do Grupo 
de Trabalho para a Integração da Amazônia – 
GTINAM, instituído por iniciativa do Ministério do 
Interior, o Presidente da República baixou decreto 
estabelecendo áreas prioritárias de zonas de 
fronteira, onde serão concentrados esforços 
conjugados do Govêrno para que possam funcionar 
como pontos de apoio de uma progressiva ocupação 
territorial e efetiva integração da Amazônia no 
contexto nacional. 

 
2) Extensão dos incentivos fiscais da Zona 

Franca de Manaus: 
A coerência entre as políticas de vitalização do 

interior amazônico e de fortalecimento metropolitano 
de Manaus como sede da Zona Franca levou o 
Govêrno a estender a zonas pioneiras do interior os 
incentivos fiscais que ora estão restritos à área de 
jurisdição da SUFRAMA. Com tal medida, além de 
baratear o custo de vida dessas comunidades 
interioranas, propiciar-lhes-á melhores condições de 
reerguimento econômico. 

 
3) Prioridade para o sistema regional de 

Telecomunicações: 
A integração da Amazônia com o resto  

do País requer imediatas providências para a  
efetivação do sistema regional de telecomunicações, 
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que proporcione o contato efetivo e imediato dos 
principais núcleos de decisão regionais com os 
demais centros importantes brasileiros. Nesse 
sentido, o Presidente da República assinou ato 
conferindo prioridade ao sistema de 
Telecomunicações da Amazônia e instituindo o 
Grupo Executivo das Telecomunicações da 
Amazônia – GETAM, que estudará a forma de 
efetivar o projeto. A Amazônia Ocidental, de acôrdo 
com os estudos preliminares deverá ser beneficiada 
com ligações via leste (partindo de Fortaleza, via 
Belém, até Manaus), e via oeste (partindo de Campo 
Grande, através de Cuiabá, Pôrto Velho, Rio Branco 
e Manaus). 

 
4) Rodovias regionais de integração: 
Para garantir efetividade à política de 

integração nacional da Amazônia Ocidental e sua 
mais rápida ocupação humana e econômica, o 
Govêrno assegurará recursos para a conclusão a 
curto prazo de um sistema rodoviário básico, que se 
apóia nas seguintes principais rodovias federais: 

a) BR-319, que assegurará a ligação terrestre 
entre Manaus, Humaitá, Abunã, Guajará-Mirim e 
Pôrto Velho. A estrada perfaz 1.111 km de percurso, 
e implicará dispêndios da ordem de 24 milhões de 
cruzeiros novos entre 1968-70; 

b) BR-236 (Cuiabá – Acre), que tem 
significado geo-econômico para a Amazônia 
Ocidental equivalente ao que representa a Belém – 
Brasília para a Amazônia Oriental. Com essa grande 
rodovia de integração nacional serão despendidos no 
triênio 1968-70 mais de 81 milhões de cruzeiros 
novos; 

c) BR-174 (Manaus – Fronteira  
da Venezuela), rodovia de grande 
 

significado econômico e estratégico, que colocará 
em permanente contato com a metrópole regional 
vasta área do norte do Amazonas, além do Território 
de Roraima. A BR-174 tem 970 km de extensão, nos 
trechos a serem concluídos no Govêrno Costa e 
Silva, e demandará investimentos da ordem de 25 
milhões de cruzeiros novos; 

d) BR-317 (Basiléia – Lábrea), definida como 
prioritária pelos efeitos básicos para ocupação de 
áreas prioritárias de ocupação, no Amazonas e no 
Acre. Com 360 km, precisará de 8 milhões de 
cruzeiros novos de investimentos; 

 
5) Unificação de fretes marítimos e taxas 

portuárias na região: 
A criação de um Grupo de Trabalho para 

estudar a possibilidade de serem equiparados os 
fretes marítimos e taxas portuárias em tôda a 
navegação processada ao longo do Rio 
Amazonas marca a preocupação do Govêrno em 
reduzir as desvantagens da Amazônia Ocidental 
no tocante à comercialização de seus produtos. A 
distância entre os portos da Amazônia Ocidental 
– Manaus notadamente – e Belém traduzem-se 
por elevação dos custos do transporte, em 
detrimento da área, o que deve ser minorado para 
facilitar as condições de vitalização econômica 
desta região. 

 
6) Apoio à ação da COMARA: 
As condições ecológicas da Amazônia impõem 

o transporte aéreo como solução básica para as 
interligações regionais e para apoio das demais 
medidas de integração nacional da Amazônia.  
A atuação da COMARA contará, portanto,  
com o decisivo apoio do Govêrno, de for- 
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ma a assegurar um programa de construção e/ou 
modernização de 126 aeroportos na área amazônica. 
Já estão comprometidos recursos federais da ordem 
de 27 milhões de cruzeiros novos para a realização 
dêsse programa no triênio 1968-70. A rêde de 
aeroportos poderá estar concluída dentro de dez 
anos. 

 
7) Ampliação da atuação da Marinha de 

Guerra: 
Para reforçar o sistema regional de 

intercomunicações, a Marinha de Guerra participará 
intensamente do programa global de integração 
nacional da Amazônia. Medida importante nesse 
sentido será a implantação do Comando Naval de 
Manaus, através do que se fará coordenação 
necessária ao fortalecimento das atividades da 
Marinha de Guerra notadamente na Amazônia 
Ocidental. Um protocolo de ação coordenada entre 
os Ministérios da Marinha, dos Transportes, do 
Interior, da Educação, da Saúde, e do Planejamento, 
firmado na Amazônia, estabeleceu as bases de um 
trabalho conjunto e harmonioso dessas agências 
federais. 

 
8) Ampliação da Refinaria de Manaus: 
O Govêrno Federal decidiu assegurar à 

Refinaria de Petróleo de Manaus a ampliação de sua 
produção, elevando-se aos limites da capacidade 
efetiva. Com tal providência, serão proporcionadas 
condições para o atendimento da demanda 
crescente de combustível petrolífero à Região 
Amazônica. 

 
9) Aumento da oferta de energia elétrica para 

Manaus: 
As medidas que o Govêrno Federal vem 

tomando com relação ao principal centro da 
Amazônia Ocidental permitem antever rápida 
exaustão da atual demanda energética. Com 
 

o advento da Zona Franca e o refôrço do 
mecanismo de incentivos, a cidade de Manaus 
passou a apresentar tôdas as características de 
um iminente surto de progresso. Assim, o plano 
de expansão da Companhia de Eletricidade de 
Manaus mereceu prioridade do Govêrno Federal: 
a capacidade atual, de 22.500 KW, não vem 
atendendo mais ao consumo da cidade. O 
programa de expansão prevê a instalação de 
mais 3 grupos diesel de 2.500 KW cada um, para 
o atendimento de emergência, no período de 
1968-1969, do mercado de consumo, enquanto 
não entra em operação a nova unidade da usina 
térmica. Na segunda etapa será instalado um 4º 
tubo-gerador de 7.500 KW de potência, em  
1969. 

 
10) Modernização do Pôrto de Manaus: 
Com a implantação da Zona Franca, o Pôrto 

de Manaus teve considerável incremento no seu 
movimento, justificando medidas para sua 
modernização, vinculada aos projetos industriais da 
área. Os estudos deverão ser oportunamente 
considerados. O projeto apoiado pelo Govêrno, 
envolve as seguintes obras: 

a) recuperação de armazéns; 
b) recuperação e ampliação de rêde telefônica 

e de comunicações; 
c) recuperação e ampliação de rêde de 

energia elétrica; 
d) aquisição de guindastes auto-motores; 
e) aquisição de empilhadeiras; 
f) aquisição de tratores sôbre pneus. Implicará 

no triênio 1968-70 investimento da ordem de quase 4 
milhões de cruzeiros novos. 

 
11) Racionalização da economia da juta: 
Por Decreto baixado pelo Presidente  

da República em Manaus, foi criado  
o Grupo Executivo para a Raciona- 
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lização da Economia da Juta, que deverá dar 
conseqüência às recomendações do Grupo de 
Trabalho instituído em janeiro de 1968, para estudar 
o assunto. O Grupo de Trabalho, que funcionou sob 
a dinâmica coordenação da SUDAM, identificou uma 
série de pontos de estrangulamento – nas fases de 
produção, beneficiamento, comercialização – que 
contribuíram para reduzir a capacidade competitiva 
dessa economia, de fundamental importância 
sobretudo para o Estado do Amazonas. Todos os 
pontos identificados podem ter solução, se forem 
adotadas medidas dentro de um esfôrço conjugado e 
coerente da ação governamental e privada – o que 
será realizado pelo Grupo Executivo. 

 
12) Intensificação da pesquisa mineral: 
Os órgãos federais competentes, por decisão 

do Presidente Costa e Silva, intensificarão as 
atividades de pesquisa dos recursos minerais da 
Amazônia, com especial atenção aos depósitos já 
conhecidos, de cassiterita e ouro em Rondônia, 
ocorrências de diamantes e ouro em Roraima, 
cassiterita, calcáreo e gipsita no Acre. As pesquisas 
da PETROBRÁS na Bacia Amazônica prosseguem 
em ritmo normal. Com os programas acima, 
exclusive o petróleo, serão dispendidos cêrca de 5 
milhões de cruzeiros novos só na área do Ministério 
das Minas e Energia. 

 
13) Abastecimento d'água para as capitais da 

Amazônia Ocidental: 
Com a participação de recursos de várias 

fontes federais, inclusive financiamentos do Banco 
Nacional da Habitação, através do programa do 
FISANE, serão acelerados os projetos de: 

a) ampliação e reforma do sistema de Manaus 
para garantir água tratada aos seus 250.000 habitan- 
 

tes e ao crescimento populacional até 1990; 
b) implantação do sistema de Pôrto Velho, 

para atendimento de uma população de até 
150.000 habitantes; 

c) conclusão da primeira etapa útil do 
sistema de Boa Vista (Roraima), para atender 
imediatamente a uma população de 20.000 
habitantes. 

 
14) Esgotos Sanitários para as capitais da 

Amazônia Ocidental: 
Os problemas sanitários decorrentes da 

falta de esgotos ficarão solucionados, mediante o 
programa aprovado pelo Govêrno Federal para 
implantação dos seguintes projetos: 

a) serviço de esgotos de Manaus, para uma 
população de 450.000 habitantes; 

b) serviço de esgotos de Rio Branco, para 
uma população de até 50.000 habitantes; 

c) serviço de esgotos de Boa Vista, para 
uma população de até 40.000 habitantes; 

d) serviço de esgotos de Pôrto Velho, para 
uma população de até 40.000 habitantes. 

O SR. PRESIDENTE (Raul Giuberti): – 
Tem a palavra o Sr. Senador Aarão Steinbruch. 

O SR. AARÃO STEINBRUCH (sem 
revisão do orador): – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, apenas para encaminhar à 
Taquigrafia um memorial que recebemos da 
Associação dos Empregados no Comércio do Rio 
de Janeiro, focalizando o assunto referente à 
Orientação de Serviço SSS-501/6, baixada cinco 
meses e oito dias após a Resolução nº 702, do 
DNPS, que não usou os valôres reais e está tôda 
baseada em decretos de índices para correção  
de valôres, anteriores ao Decreto-Lei nº 66, de  
1966. 
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Todos êsses valores são irreais, prejudiciais 
aos trabalhadores e automàticamente extintos pelo 
vigoramento do Decreto-Lei nº 66, de 21 de 
novembro de 1966. 

Refere-se ao reajustamento de aposentadorias 
não processado de acôrdo com a lei. Os 
trabalhadores aposentados não têm os seus 
proventos reajustados ou o são em bases inferiores 
às determinadas por lei. 

Daí, Sr. Presidente, a Associação dos 
Empregados no Comércio do Rio de Janeiro, cujo 
Presidente é o Sr. Bernardo José Gomes da Silva, 
ter encaminhado ao Sr. Ministro do Trabalho 
memorial para que o DNPS retifique os cálculos dos 
benefícios, a fim de que os contribuintes 
aposentados recebam na conformidade da lei e dos 
regulamentos. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR AARÃO STEINBRUCH EM SEU 
DISCURSO. 

 
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS NO 

COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO Av. Rio Branco, 
120 – 1º and. – ZC 21 

 
Rio de Janeiro, 13 de agôsto de 1968. 
Exmo. Sr. 
Aarão Steinbruch, 
Sq. 206, bl. 10, ap. 102, 
Brasília – DF 
Senhor Senador: 
Juntamos à presente cópia do Memorial que 

dirigimos ao Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, em 
defesa dos direitos de grande número de 
aposentados de todo o Brasil, prejudicados por 
interpretação errônea de dispositivos legais, por 
parte de setores da Previdência Social. 

Encarecemos sua valiosa colaboração em prol 
dessa causa, dando a máxima divulgação possível a 
esta nossa iniciativa e utilizando sua influência e 
prestígio para que a irregularidade apontada seja 
corrigida. 

Gratos pela sua preciosa ajuda, renovamos a 
V. Ex.ª os protestos da nossa mais distinta 
consideração. 

Bernardo José Gomes da Silva, Presidente. 
 
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS NO 

COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO 
 
Exmo. Sr. Ministro do Trabalho e Previdência 

Social, 
A Associação dos Empregados no Comércio 

do Rio de Janeiro, fundada a 7 de março de 1880, 
com sede à Avenida Rio Branco, 120 – Rua. 
Gonçalves Dias, 40, desta cidade, contando, 
atualmente, cêrca de trinta mil associados, quase 
todos filiados ao Instituto Nacional da Previdência 
Social, sente-se na obrigação de vir, em defesa 
dos mesmos, à presença de V. Ex.ª, encarecer as 
providências que se fazem necessárias e 
urgentes, a fim de que sejam respeitadas e 
fielmente cumpridas, por quem de direito, as 
disposições do artigo 26 do Decreto-Lei número 
66, de 21-11-66 e da Resolução nº 702 de 28-9-
67, do Departamento Nacional da Previdência 
Social, de vez que os aposentados estão com os 
reajustamentos retidos desde junho de 1967, como 
passa a demonstrar. 

 
O DESRESPEITO À LEI 
 
O artigo 26 do Decreto-Lei nº 66 estabelece 

que: 
"Os benefícios concedidos na vigência da 

Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960, cujos 
valôres, reajustados na forma da primitiva redação 
do seu artigo 67, ficaram contidos no teto de 2 
(dois) salários-mínimos, serão revistos de ofício, a 
fim de que voltem a corresponder à porcentagem 
do salário-mínimo que representavam na  
data do início do benefício, respeitado o limite  
de 3 1/2 (três e meia) vêzes o maior salário- 
mínimo vigente no País, arredondado o total 
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obtido para a unidade de milhar de cruzeiros 
imediatamente superior." 

 
(O grifo é nosso.) 

 
Há que se distinguir – valor de benefícios de 

limite. 
O limite de 3 ½ salários ali estabelecido tem 

duração fixa, demarcada, uma vez que o art. 17 do 
mesmo decreto-lei eleva o limite geral para 10 
salários-mínimos, a partir do próximo reajustamento, 
o que se deu em março de 1967, sendo, portanto, 
inexistente a partir daquela data. 

O valor do benefício está ali claramente 
definido: é "a porcentagem do salário-mínimo que 
representavam na data do início do benefício". 
Nenhum outro critério para obtenção dos valôres 
pode ser usado, até porque o mesmo Decreto-Lei nº 
66, em seu artigo 33 considera "revogadas as 
disposições em contrário". Portanto, sòmente com 
desrespeito à lei e até mesmo à Constituição poderá 
ser usado outro critério, ja que se trata de Direito 
Adquirido. 

 
O DESRESPEITO À RESOLUÇÃO Nº 702 do 

DNPS 
 
A Resolução nº 702 diz, no seu último 

"Considerando": 
"Considerando, finalmente, que a aplicação 

dos índices de reajustamento sôbre as rendas 
mensais limitadas e não sôbre os valôres reais 
apurados, impediu que, nesses casos, quando da 
alteração do teto para 10 salários-mínimos, 
voltassem a corresponder à percentagem do  
salário-mínimo que representavam na época da  
concessão." 

(O grifo é nosso, como nosso êste 
comentário): 

Considerando é o motivo determinante de uma 
medida. Qual é, aqui, o motivo? – Para que os 
valôres não sejam impedidos de voltar a corres- 
 

ponder à porcentagem dos salários-mínimos da 
época ou, melhor dito, para que voltem a 
corresponder. 

Mas, voltando à Resolução nº 702: 
"Resolve: 
a) Determinar ao INPS que promova a revisão 

dos valôres das aposentadorias e pensões em 
manutenção, concedidas antes ou depois da LOPS e 
que ficaram contidas nos tetos de 2 ou de 3 1/2 
vêzes o maior salário-mínimo, para que sejam 
aplicados os índices de reajustamento sôbre o valor 
real apurado e não sôbre a renda mensal limitada." 

 
(O grifo é nosso.) 

 
Os valôres que ficaram contidos no teto de 3 

1/2 vêzes são os do art. 26. Se deixaram de ser 
contidos é evidente que o valor real é o que 
determina o art. 26. 

Coincide, perfeitamente, com o nosso 
entendimento e a lei. 

 
A PROVA DO DESRESPEITO À LEI E À 

RESOLUÇÃO Nº 702, DE 28-9-67: 
Em 5 de março de 1968, foi baixada a 

"Orientação de Serviço SSS – 501/6", decorridos 5 
meses e 8 dias depois da Resolução nº 702, de 28-
9-67, do DNPS. Essa "Orientação de Serviço" não 
usou os valôres reais e está tôda baseada (como se 
pode verificar com os índices constantes da mesma) 
em decretos de índices, para correção de valôres, 
anteriores ao art. 26 do Decreto-Lei nº 66. Êsses 
decretos anteriores ao Decreto-Lei nº 66 foram 
implìcitamente revogados pelo texto do artigo 26 e, 
explìcitamente, pelo art. 33 do mesmo decreto. Além 
do flagrante desrespeito à lei e de não estar a 
Resolução nº 702 atingindo a sua finalidade – que é 
a de corrigir os erros já existentes – a mencionada 
"Orientação de Serviço" só serviu, serve e servirá 
para aumentar, aos milhares, os casos já surgidos, 
provocando verdadeira calamidade no meio dos 
aposentados. 
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Vamos citar sòmente um exemplo que, 
estamos certos, servirá de roteiro para verificação 
do absurdo que encerra essa malsinada 
"Orientação de Serviço". 

Dois aposentados – a e b – com as 
mesmas contribuições de 5 salários e tempo de 
serviço, enfim, direitos iguais em dezembro de 
1963, quando o salário-mínimo era de NCr$ 
21,000 e se manteve até 24-2-64: 

Aplicando os referidos índices, temos: 
a) aposentado com NCr$ 105,00 em 31-12-

63 fica com a aposentadoria de: 
105 X 4,03 = 434,00; 
b) aposentado com NCr$ 105,00 em 3-1-64 

(4 dias depois) fica com a aponsetadoria de: 
105 X 2,5 = 263,00. 
Dentro dêsse critério, o aposentado ficaria 

dependendo da sorte de ter acertado no dia de 
pedir aposentadoria. Êste critério poderá servir 
para jôgo; para a Previdência Social, não. Se a lei 
fôsse cumprida, ambos estariam recebendo NCr$ 
525,00 mensais desde junho de 1967. 

Há milhares de casos desta natureza. 
Existem aposentados com 5 salários, reajustados 
em dezembro de 1966 para NC$ 294,00 (3 1/2) e 
reduzidos para 

NCr$ 263,00 no reajuste de junho de 
1967!!! 

Cremos não serem necessários mais 
argumentos, mesmo porque a "Orientação de 
Serviço" se denuncia (como destinada ao 
fracasso) quando em seus itens 8 e 8.1 admite os 
erros e toma medidas preparatórias com que 
pretende corrigí-los. 

 
O DESRESPEITO É TOTAL! 
 
CONCLUINDO. O Decreto-Lei nº 66 veio 

para minorar e corrigir falhas e não para ser 
desrespeitado, provocando essa confusão que aí 
está, com grande prejuízo para os aposentados 
(nessa faixa) de todo o Brasil. 

A Previdência Social é para amparar e não 
para prejudicar os segurados, como está fazendo, 
com a retenção insólita de seus haveres desde junho 
de 1967. 

A classe dos aposentados, via de regra, 
depende de sua aposentadoria PARA VIVER. É 
constituída de pessoas idosas, doentes e inválidos. 
Reter ou negar os direitos dos aposentados é 
procedimento desumano e anti-social, 
flagrantemente contrário a uma política humanitária 
como a preconizada por V. Ex.ª e pelo Exmo. Sr. 
Presidente da República, Marechal Arthur da Costa e 
Silva, como base filosófica do atual govêrno. 

Nestas condições, convicta de estar 
defendendo uma causa de interêsses dos seus 
associados e do mais profundo interêsse social, com 
uma argumentação que desafia contestação, a 
Associação dos Empregados no Comércio do Rio de 
Janeiro espera de V. Ex.ª imediatas providências 
para corrigir tão grave e insólita situação, como é da 
mais absoluta justiça. 

Rio de Janeiro, 24 de julho de 1968. 
 

Bernardo José Gomes da Silva  
Presidente 

 
O SR. PRESIDENTE (Raul Giuberti): – O 

orador seguinte é o nobre Senador Lino de Mattos, a 
quem dou a palavra. 

O SR. LINO DE MATTOS (sem revisão do 
orador): – Sr. Presidente, uso da palavra para 
justificar os requerimentos pedindo informações que 
encaminhei à Mesa no início da Sessão. 

O primeiro dêles é ao Ministro da Justiça, 
procurando saber as providências tomadas com 
fatos que se relacionam com a liquidação da Panair 
do Brasil. 

É um requerimento longo, constituído de 21 
itens. Considero matéria de real importância, pois 
que as denúncias são gravíssimas e, por sinal, a 
imprensa, hoje, notícia que o Juiz da 6ª Vara da 
Guanabara, responsável por essas irregulari- 
 

 



– 318 – 
 
dades, foi destituído das suas funções, o que 
evidencia, realmente, que se trata de matéria em que 
o Govêrno está na obrigação de prestar 
esclarecimentos à opinião pública, através do 
Senado Federal. 

O segundo requerimento é endereçado ao 
Ministério do Trabalho e se relaciona com o Banco 
Nacional da Habitação. Aliás, o Banco Nacional da 
Habitação é subordinado ao Ministério do Interior; 
mas o que procuro saber é se o INPS tem recebido 
do Banco Nacional da Habitação os juros e a 
correção monetária referentes às importâncias que 
são entregues àquele Banco e creditadas ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço. 

Igualmente, o terceiro requerimento, 
solicitando informações, e êste sim, é endereçado ao 
Ministro do Interior, e que procura saber as mesmas 
informações, isto é, se o Banco Nacional da 
Habitação, realmente, está pagando ao INPS os 
juros dos depósitos que ali são feitos para crédito do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e, se 
também, está sendo paga a parte referente à 
correção monetária das importâncias. 

O quarto requerimento, igualmente dirigido ao 
Ministro do Interior, perguntando: se os 
reajustamentos salariais são feitos anualmente, por 
que razão as correções monetárias referentes aos 
prédios adquiridos por trabalhadores são feitas cada 
três meses? Há uma disparidade de tratamento. 
Enquanto o reajuste salarial é de ano a ano, a 
correção monetária para efeito daqueles que 
compram imóveis ao Banco Nacional de Habitação, 
ou dos agentes daquele banco, é feita de três em 
três meses. 

Daí a importância e oportunidade do 
requerimento de informações que encaminhei à 
Mesa. 

O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Com prazer. 

O SR. EURICO REZENDE: – Estou recém-
chegado do meu Estado e encontrei um clima de 
pânico entre os mutuários da Caixa Econômica 
Federal do meu Estado, no que tange à aquisição de 
imóveis residenciais próprios. É o fato que ocorre 
òbviamente em todo o País. Fui à Caixa Econômica 
e, preferindo não discutir, não ouvir os argumentos 
de acusação nem os argumentos de defesa, obtive 
uma ficha de um mutuário. Verifiquei, então, o 
seguinte, para caracterizar a agressividade da 
correção monetária: Fulano de Tal, em junho de 
1966, apanhou emprestado, na Caixa Econômica, 
para suplementar a aquisição da sua casa, a 
importância de 4.999 cruzeiros novos – repito, em 
junho de 1966. Apesar de pagar normalmente as 
prestações, em junho de 1968, êle, que havia 
apanhado 4.999 e que vem pagando, rigorosamente 
em dia, as prestações, está devendo 6.477 cruzeiros 
novos. Reconheço que o Govêrno não pode, 
absolutamente, suprimir a correção monetária. Isto 
seria erradicar do sistema habitacional do Brasil um 
instrumento válido de defesa contra a erosão da 
moeda. Mas êsse gravame deveria ser atenuado em 
conexão com o índice salarial do mutuário. Então, 
estou mantendo contato com as autoridades 
competentes, pleiteando diminuir o índice de 
correção monetária, atenuá-lo, cobrá-lo, por 
exemplo, plenamente quando o beneficiário fôr titular 
de poder econômico. Êste não deve ser premiado 
com atenuação. Mas há necessidade de uma revisão 
imediata, porque, se isso não ocorrer, teremos um 
problema social muito sério, neste País. No meu 
Estado existem mais de duzentos executivos a 
serem propostos pelas Caixas Econômicas, porque 
os mutuários estão atrasados. Antigamente,  
eu era muito procurado, e tal deveria ocorrer  
com vários Parlamentares, no sentido de exercer  
meus bons ofícios, junto às Caixas Econômicas,  
para acelerar processos de empréstimos imobiliários,  
para obter o despacho mais rápido, para con- 
 

 



– 319 – 
 
seguir uma prioridade. Mas devo dizer a V. Ex.ª 
que, de três meses para cá, não tenho sido 
procurado por mais ninguém, porque está deixando 
de despertar interêsse o empréstimo imobiliário com 
correção monetária assim tão agressiva. 

O SR. LINO DE MATTOS: – As palavras do 
nobre Senador Eurico Rezende dizem, com 
exatidão, do seu ponto de vista, e reforçam, 
substancialmente, os meus conceitos e valorizam a 
posição que tomei no que tange à matéria em 
aprêço, isto é, à correção monetária. Estou, 
também, entre aquêles que entendem ser, 
realmente, necessária a correção monetária, desde 
que devidamente aplicada. No entanto não é o que 
se está verificando, com relação ao Banco Nacional 
da Habitação. 

O nobre Senador Eurico Rezende informou à 
Casa ter tido em suas mãos uma situação de 
comprador de casa, provando que, após algum 
tempo, em vez do débito diminuir aumentou. 

Quando tratei da matéria, pela primeira vez, 
exibi aos nobres colegas comprovante de um 
trabalhador que comprou uma casa, aqui, em 
Taguatinga, por quatro mil cruzeiros novos – deve 
ser um casebre – e que depois de haver pago 
durante um ano, tôdas as prestações mensais, cada 
uma de trinta cruzeiros novos, chegou, ao final de 
doze meses, devendo quatro mil e setecentos 
cruzeiros novos. Um colega perguntou-me: mas êle 
havia pago as prestações? Exibindo o documento 
respondi: sim. Pagou, mensalmente, a importância 
de trinta cruzeiros novos. Conseqüentemente, 
depois de doze meses, havia pago trezentos 
cruzeiros novos em prestações. Então, a dívida que 
deveria ter diminuído ou ficado equilibrada, 
aumentou, sendo a prestação dada por conta da 
correção monetária, dos juros, etc. Foi o que 
aconteceu. Pagou o contribuinte as parcelas 
referentes a 12 meses e a dívida aumentou de 
setecentos cruzeiros novos. 

Caso idêntico a êste foi o que o nobre Senador 
Eurico Rezende acabou de nos apontar, quando tive 
a oportunidade de assinalar o que, aliás, foi 
explorado por programas de Televisão. Só há uma 
fórmula pela qual o contribuinte terá o prédio, sem 
mais ônus: o suicídio. Morto, de acôrdo com a 
legislação, a família receberia o prédio sem pagar 
mais nada. Mas, mesmo nesta hipótese, fui 
informado, depois, por uma pessoa entendida em 
problemas de seguro, que o contribuinte não 
receberia o prédio, porque o seguro só paga, só 
isenta o contribuinte do débito, se a morte fôr natural, 
por doença ou por acidente. Entretanto a morte 
provocada, isto é, por suicídio, isenta a companhia 
de seguros ou a seguradora de pagar. Quer então 
dizer que nem mesmo com o suicídio, o problema 
ficaria resolvido. 

O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª 
mais um aparte? (Assentimento do orador.) Quero 
acrescentar, ainda, neste mesmo assunto, mais um 
dado, na infortunística do mutuário. A Caixa cobra 
um emolumento denominado taxa de vistoria. No 
caso referido, comprovado por mim, essa taxa deve 
ser genérica e corresponde a 20% sôbre o 
empréstimo obtido. No caso a que me refiro, deve 
pagar mais mil cruzeiros novos. Quer dizer que o 
empréstimo foi de NCr$ 4.999,00 arredondados para 
NCr$ 5.000,00, quer dizer, 20% de vistoria. Eu 
perguntei, então, a êsse mutuário se apareceu, 
alguma vez no objeto da transação, um fiscal da 
Caixa Econômica para vistoriar a construção do 
prédio. Nunca. Não apareceu nem vai aparecer, 
mesmo porque não precisa aparecer. A casa não é 
gênero perecível, o terreno fica. Só o terreno garante 
o empréstimo, mesmo que a casa caía. A Caixa 
Econômica não precisa fazer vistoria alguma  
porque o terreno está hipotecado. Então, compreendi  
porque cobram taxa de vistoria; porque a  
lei estabelece aquela contenção para a cobrança  
de juros. Não pode cobrar os juros de 
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agiotagem que os bancos particulares cobram. 
Então, camuflam os juros com a denominação de 
taxa de vistoria, agravando, ainda mais, os encargos, 
os gravames a que estão sujeitos os mutuários. 
Evidentemente, essa questão tem que ser estudada 
e estudada com urgência. Posso garantir a V. Ex.ª 
que, se nenhuma providência fôr tomada, para 
atenuar os efeitos da correção monetária, o Poder 
Judiciário do Brasil se transformará numa imensa 
oficina de executivos propostos pelas nossas Caixas 
Econômicas. Vamos ter, então, um problema social 
muito sério neste País. 

O SR. CLODOMIR MILLET: – Nobre Senador 
Lino de Mattos, V. Ex.ª permite um aparte? 

O SR. LINO DE MATTOS: – Com muito 
prazer. 

O SR. CLODOMIR MILLET: – O nobre 
Senador Eurico Rezende se referiu a financiamentos 
feitos pela Caixa Econômica, mostrando como são 
feitos os financiamentos, mesmo através de um 
órgão do Poder Público, órgão oficial – a Caixa 
Econômica é uma instituição de crédito; 
naturalmente que pertence àquela categoria dos 
órgãos governamentais, porque tôda a sua direção e 
a sua administração e o manejo dos dinheiros que 
ela usa para os empréstimos, naturalmente, estão 
resguardados pela ação fiscalizadora do Poder 
Público. É o caso de sugerir a S. Ex.ª que, na 
indicação que tiver de fazer ao Govêrno no sentido 
de melhorar a situação dos mutuários, daqueles que 
pretendem, que vão pleitear empréstimos, seja 
considerado êsse fato. Porque o Govêrno acaba de 
baixar decreto para coibir abusos de emprêsas que 
estariam construindo casas e edifícios com o 
dinheiro do Banco Nacional da Habitação, e 
instituindo correção monetária muito além daquilo 
que lhes seria permitido. Ora, se o Govêrno, por um 
decreto, estabeleceu normas para evitar abusos  
que estariam sendo praticados por emprêsas 
 

particulares, devia atentar, também, para o fato de 
que, nas próprias organizações oficiais, os 
mesmos abusos estão sendo cometidos, qual êsse 
que acaba de referir o nobre Senador Eurico 
Rezende, que é a instituição de uma taxa que 
seria uma camuflagem para juros que ela, 
normalmente, não poderia cobrar. De modo que 
seria o caso de o Govêrno prestar atenção, ou dar 
alguma importância também à exibição de abusos 
que estão sendo cometidos pelos órgãos que 
financiam construções, que financiam casas, 
dentro do Plano de Habitação. O plano é muito 
bom e, como V. Ex.ª salientou, exige naturalmente 
seja feita a correção monetária, pois o dinheiro 
evidentemente vai perdendo o valor dia a dia, e 
êsse dinheiro muitas vazes é do Fundo de 
Garantia, dinheiro pôsto à disposição do Banco 
Nacional da Habitação a fim de ser empregado 
justamente na solução do problema habitacional. 
Mas há que considerar que os abusos não podem 
continuar, principalmente se praticados por órgãos 
do próprio Govêrno. 

O SR. EURICO REZENDE: – Muito bem! 
O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente, 

confesso-me desvanecido em que requerimentos 
tão modestos, como os meus, tivessem ensejado 
pronunciamentos valiosíssimos, como os que 
ouvidos dos nobres Senadores Eurico Rezende e 
Clodomir Millet. 

Realmente, a matéria merece estudo acurado. 
Quando de pronunciamentos anteriores, 

houve contestação de autoridades do Banco 
Nacional da Habitação, procurando convencer-me 
de que estava errado. Não estou só na 
interpretação da matéria. Ouvimos dois eminentes 
Senadores, por sinal pertencentes à bancada de 
sustentação do Govêrno nesta Casa, concordes 
que realmente o Plano do Banco Nacional da 
Habitação é digno de aplausos. 
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A iniciativa das Caixas Econômicas Federais – 
e sei, também as Estaduais seguem o caminho – 
merece os nossos encômios. Mas, no que diz 
respeito à correção monetária, é urgente que sejam 
tomadas providências, para uma solução adequada, 
para uma solução que atenda, principalmente, aos 
trabalhadores na compra de sua residência, da sua 
casa. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª me 
permite? (Assentimento do orador.) Porque, se essa 
situação continuar, o Banco Nacional da Habitação 
vai ter que criar uma carteira especial, ou, então, o 
Govêrno terá que criar um Banco para financiar a 
correção monetária. Vale dizer, o mutuário terá que 
fazer duas operações: apanhar o dinheiro na Caixa 
Econômica para poder obter a sua casa, e apanhar 
também um empréstimo numa outra Carteira, ou 
num outro banco, para poder suportar o ônus da 
correção monetária. Quanto ao clima de lisonja em 
que V. Ex.ª se situa, por verificar a opinião de dois 
elementos de sustentação do Govêrno em direção 
ao seu pronunciamento, com êle concordando,  
devo dizer a V. Ex.ª que sempre que a honrada. 
Oposição trata de assunto sério e de críticas 
procedentes, os elementos da ARENA estão de 
pleno acôrdo. Então, aproveito a oportunidade para 
fazer votos no sentido de que a digna Bancada do 
MDB sempre procure um encontro conosco. E é 
muito fácil. Basta que os temas, realmente, sejam de 
interêsse público. 

O SR. LINO DE MATOS: – Com êsses 
pronunciamentos e com a justificação que procuro 
fazer dos meus Requerimentos de Informações, 
tenho para mim, Sr. Presidente, que posso encerrar 
as minhas considerações. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Raul Glauberti): – Não 

há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, irei declarar 
encerrada a Sessão, designando para a Sessão 
ordinária de hoje, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 

 
Votação (apreciação preliminar da 

constitucionalidade, de acôrdo com o art. 265 do 
Regimento Interno), em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 135, de 1958 (nº 2.147-B, de 1957, na 
Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir, 
pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores – Serviço 
de Assistência a Menores –, o crédito especial de Cr$ 
2.000.000,00, destinado à conclusão das obras do 
Patronato Agrícola e Industrial (PAI), na Cidade de 
Araguari, Estado de Minas Gerais, tendo: 

 
PARECER, sob nº 701, de 1968, da Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela 

inconstitucionalidade. 
 

2 
 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 

1.010, de 1968, de autoria do Sr. Senador Josaphat 
Marinho, solicitando informações ao Ministério da 
Fazenda sôbre a contratação, pelo Banco do Brasil, de 
dois empréstimos com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no valor total de US$  
25.000.000, sob a garantia, mediante fiança, do Tesouro 
Nacional, de acôrdo com a decisão daquele 
estabelecimento nacional, em reunião de sua Diretoria 
de 22 de maio de 1968 (Diário Oficial de 30 de maio de 
1968). 

 
3 

 
Votação (apreciação preliminar da 

constitucionalidade, de acôrdo com o art. 265 do 
Regimento Interno), 
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em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
79, de 1968, de autoria do Sr. Senador Bezerra  
Neto, que dispõe sôbre enquadramentos de 
servidores burocráticos lotados nas Alfândegas e 
Mesas de Rendas Alfândegadas no Grupo 
Ocupacional AF-300 – Fisco, e dá outras 
providências, tendo: 

 
PARECER, sob nº 668, de 1968, da 

Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela rejeição, por 

inconstitucionalidade. 
 

4 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara nº 10, de 1968 (nº 207-B/67, na Casa de 
origem), que dispõe sôbre a contagem de tempo de 
serviço dos funcionários, e dá outras providências 
(em regime de urgência, nos têrmos do art. 326, nº 
5-C, do Regimento Interno, em virtude de aprovação 
do Requerimento nº 1.091, de 1968, de autoria do 
Sr. Senador Vasconcelos Tôrres), tendo: 

 
PARECERES, sob nos 675, 676, 677, 678 e 

715, de 1968, das Comissões: 
– de Serviço Público Civil: 
1º pronunciamento favorável; 
2º pronunciamento – (em virtude da  

aprovação do Requerimento nº 1.089/68, do  
Sr. Senador Antônio Carlos) – apresentando 
substitutivo; 

– de Finanças, apresentando substitutivo; 
– de Constituição e Justiça, favorável ao 

substitutivo da Comissão de Finanças, apresentando a 
 

 

Subemenda nº 1-CCJ e solicitando audiência 
da Comissão de Legislação Social; e: 

– de Legislação Social, favorável ao 
substitutivo da Comissão de Finanças, contrário à 
subemenda da Comissão de Constituição e Justiça e 
apresentando subemenda. 

 
5 

 
Discussão, em primeiro turno, em regime de 

urgência (art. 326, nº 5-C, do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado nº 73/68, de autoria do 
Senador Lino de Mattos, que dispõe sôbre a 
prestação de exame psicotécnico, para o 
preenchimento e exercício de funções policiais do 
pessoal do Departamento de Polícia Federal, das 
Polícias Militares e das Polícias Civis, e dá outras 
providências, dependendo de pareceres das 
Comissões: 

 
– de Constituição e Justiça; 
– de Serviço Público Civil e 
– de Segurança Nacional. 
 

6 
 
Projeto de Lei do Senado nº 22, de 1966, de 

autoria do Senador Aarão Steinbruch, que dá nova 
redação aos arts. 31 da Lei nº 3.807, de 26 de 
agôsto de 1960, e 65 do Decreto nº 48.959-A, de 19 
de setembro de 1968, (Matéria prejudicada em 
virtude da aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 
32, de 1968, em 29 de abril de 1968 (projeto que se 
transformou na Lei nº 5.440-A, de 23 de maio de 
1968). 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 12 horas e 10 

minutos.) 
 



18ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 11 DE SETEMBRO DE 1968 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO 
 

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

Adalberto Sena – Flávio Brito – Desiré Guarani 
– Cattete Pinheiro – Clodomir Millet – João Cleofas – 
Pessoa de Queiroz – Arnon de Mello – Leandro 
Maciel – Aloysio de Carvalho – Antônio Balbino – 
Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Raul Giuberti 
– Paulo Torres – Aarão Steinbruch – Vasconcelos 
Tôrres – Aurélio Vianna – Gilberto Marinho – 
Nogueira da Gama – Lino de Mattos – Fernando 
Corrêa – Bezerra Neto – Guido Mondin – Daniel 
Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 
lista de presença acusa o comparecimento de 25 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que é sem debate aprovada. 

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

OFÍCIOS 
 

DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

 
Restituição de autógrafos de projetos de lei 

sancionados: 
– Nº 3.423, de 10 do corrente mês – com 

referência ao Projeto de Lei nº 1.163/68, na  
Câmara, e nº 72/68, no Senado, que dispõe sobre 
 

ação de alimentos e dá outras providências (projeto 
que se transformou na Lei nº 5.478, de 25-7-68); 

– Nº 3.424, de 10 do corrente mês – com 
referência ao Projeto de Lei nº 1.245/68, na Câmara, 
e nº 75/68, no Senado, que concede franquia postal 
às precatórias criminais e à correspondência dos 
Conselhos Penitenciários Estaduais (projeto que se 
transformou na Lei nº 5.477, de 25-7-68). 

 
PARECERES 

 
PARECER 

Nº 734, DE 1968 
 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 63, de 1968 (nº 539-
C/67, na Câmara), que acrescenta dispositivos ao 
Código Penal, estabelecendo punição por fraude nas 
competições esportivas. 

 
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho 
A Câmara Federal apresentou o ilustre 

Deputado Aniz Badra projeto de lei, que recebeu o 
número 539/67, definindo como delito a prática de 
atos fraudulentos em competição esportiva. 

Pelo artigo 1º da proposição, impunham 
-se, cumulativamente, a pena de um a cinco  
anos de reclusão e a multa de um a dez  
salários-mínimos da região a quem "fraudar  
competição esportiva, ingerindo ou ministrando 
substância excitante ou deprimente". A mesma  
pena seria aplicada a quem "fraudar compe- 
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tição esportiva de animais, ministrando-lhes 
substâncias excitantes ou deprimentes", ou "usar de 
qualquer ardil com a mesma finalidade", ou "pagar 
ou receber qualquer recompensa ou valor com o 
objetivo de fraude", tal o enunciado, sucessivamente, 
das lastras a, b e c do § 1º do mesmo artigo primeiro. 
Por seu turno, determinava o § 2º dêsse artigo que a 
co-autoria seria punida nos têrmos do artigo 25 do 
Código Penal, estipulando, ainda, o § 3º a punição 
da tentativa nos têrmos do artigo 12, parágrafo único, 
do Código. Êste é o complexo contexto do artigo 1º 
do projeto. 

Pelo artigo 2º, os infratores, além de atingidos 
pelas penas criminais assim fixadas, sofreriam 
suspensão da sua atividade por seis meses a dois 
anos, e, em caso de reincidência, a eliminação. Tais 
sanções disciplinares seriam cumpridas após o 
término da pena privativa da liberdade a que, de 
início, se aludiu. 

Pelo artigo 3º, as competições oficiais ou 
oficializadas seriam fiscalizadas através dos órgãos 
próprios das entidades promotoras e de serviço 
especial a ser criado, com subordinação ao 
Ministério da Saúde. O artigo 4º mandava incorporar 
tais prescrições ao Código Penal bem como às 
codificações e regulamentos, das referidas 
competições. Finalmente, assentava o artigo 5º que 
o julgamento dos recursos resultantes da aplicação 
dessas penalidades obedecesse ao rito sumário. 
Referia-se o projeto a "recursos resultantes da 
presente lei", em que também se estabeleciam 
sanções disciplinares, mas queremos crer que a 
recomendação sòmente alcançasse os recursos  
processados no juízo criminal. 

Vê-se que a proposição dá aos delitos 
esportivos, em que a fraude é o elemento material, 
categoria própria, instituindo-os como entidades 
autônomas, sem preocupação de os filiar a  
qualquer  das figuras já contempladas no Código e 
com as quais pudessem ter maior ou menor 
 

afinidade conceituai, A pena de reclusão, prevista 
para sua punição, é, todavia, circunscrita no  
mesmo prazo da do delito de estelionato – um a 
cinco anos. Quanto à multa, que, no Código, é de 
quinhentos a dez mil cruzeiros velhos, passa, no, 
projeto, ao valor de um a dez salários-mínimos  
da região, aproximado, incontestàvelmente, daquele 
valor, no momento. Êsse critério variável é, s 
em dúvida, mais lógico, por isso que acompanha  
as flutuações da moeda, ficando, sempre,  
atualizada a pena pecuniária. No Código, como  
no projeto, as duas penas são de aplicação 
cumulativa. 

No que tange ao delito, a proposição incrimina, 
como vimos, o uso tanto da substância que excite 
como da que deprima, buscando-se, quer por um, 
quer por outro meio, o mesmo resultado ilícito. Pouco 
importa, também, a maneira de emprêgo da 
substância – seja ingerindo-a o próprio atleta, seja 
ministrando-a a outrem, ou ministrando-a, ainda, a 
animais, como ordinàriamente acontece nas  
corridas de cavalos. São atos, todos, tendentes a 
fraudar a lisura que deve presidir as competições 
esportivas e que é o apanágio dos genuínos 
esportistas, quer os que participam diretamente da 
prova, quer os que no seu desenrolar têm 
responsabilidade, como proprietários e jóqueis 
naquelas corridas, é dirigentes, nas disputas em 
geral. 

Emenda substitutiva apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e 
aprovada no Plenário, alterou profundamente a 
proposição inicial, quebrando-lhe o sistema de 
conceituação autônoma, e, com isso, transformando 
as figuras criminais em simples modalidades do 
delito de estelionato, punido no artigo 171 do Código 
Penal, como a obtenção, para si ou para outrem, de 
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo-se  
ou  mantendo-se alguém em êrro, mediante artifício, 
ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 
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Procede a emenda quando elimina do texto 
orginário as regras, em verdade desnecessárias, 
concernentes à co-autoria e à tentativa, bem como 
as que mandavam que as competições, oficiais ou 
oficializadas, fôssem fiscalizadas através dos órgãos 
próprios das entidades promotoras e de serviço 
especial a ser criado, subordinado ao Ministério da 
Saúde. Tais órgãos já existem, e funcionam através 
de preceituações legais bem definidoras do seu 
dever e das suas atribuições, entre as quais as que 
se incluiriam, naturalmente, naquele nôvo serviço 
administrativo. Por igual, não se justificavam três 
outras disposições, também erradicadas pela 
emenda, a saber: a que mandava incorporar os 
preceitos ao texto do Código Penal e das 
codificações e regulamentos esportivos; a que 
imprimia rito sumário aos recursos resultantes da 
aplicação da mesma lei, e que tanto poderiam ser 
recursos da justiça comum como da justiça 
desportiva; e, finalmente, a que punia com sanções 
disciplinares as infrações a que se destinavam as 
sanções criminais previstas. 

Isto pôsto, a emenda substitutiva propõe texto 
simples, e conciso: define e apena os delitos, 
ressalvando as punições estabelecidas nos 
regulamentos esportivos próprios. Seria para aceitar-
se, de todo, a orientação seguida, não apresentasse 
ela o inconveniente de caracterizar como espécies 
de estelionato as figuras que no Projeto Aniz Badra 
apareciam com status inconfundível. Justificando a 
transposição, apóia-se o erudito parecer vencedor na 
Comissão de Justiça da Câmara em trecho de 
Serrano Neves, no seu livro Doping, homicídio e 
lesões no desporto (Editôra Alba – 1967), in verbis: 
"Para nós, portanto, como temos assinalado, seria 
melhor que o doping figurasse, se não em capítulo 
nôvo, sob a epígrafe já aqui referida, pelo menos 
entre as "outras fraudes" que completam o quadro 
geral dos crimes assim cometidos." 

Vê-se, por essa passagem, que o ilustre 
advogado criminalista é pela configuração da fraude 
nos esportes em capítulo à parte no Código Penal, 
nunca a título de estelionato, como terá parecido ao 
relator do citado parecer. Transigiria, certo, com a 
inclusão do ilícito em causa entre as "outras 
fraudes", com que se encerra o capítulo que abre 
com a noção de estelionato, o que é muito diverso  
da localização consagrada pelo substitutivo,  
como que se arrimando em sua opinião. Esta,  
ao revés, é manifestamente contrária a isso, como  
se depreende da incisiva advertência, que, de  
perto, precede, no livro, o fragmento transcrito:  
"É o doping, sem a menor dúvida, uma fraude no 
jôgo, por enquanto, e, portanto, trata-se, no caso, de 
fraude civil. Poderá vir a ser fraude penal (e 
esperamos que isso suceda), mas, para tanto, de 
mister se faz que o legislador a contemple 
expressamente. Os jogos desportivos constituem, 
hoje, sabidamente, um fim do Estado. E só isso 
justificaria a nova incriminação; pois o doping no 
desporto, embora possa, aos quandos, modificar a 
situação do jôgo, como querem Nélson Hungria e 
Aníbal Bruno, ocasionando prejuízo aos 
apostadores, tal fraude é, exatamente, a que o 
Código Civil pune com a repetição do indébito. Não é 
aquela outra fraude que o Código Penal pune com, 
reclusão". E logo a seguir, ainda mais 
terminantemente: "Poderá vir a ser – continuamos a 
sustentar – mas é preciso que uma disposição fatal, 
com enderêço certo, atenta à natureza especial  
e à tutela penal própria do doping, venha, de resto, a 
incriminá-lo corretamente. Somos dos que encaram 
o doping como imperdoável manobra fraudulenta, 
que não fere, apenas, o patrimônio, mas a saúde (do 
animal ou do ser humano), o interêsse social e  
a norma de cultura que preside aos destinos de 
todos os esportes. Haver-se o doping sob a censura 
relativa aos crimes contra o patrimônio, sobre 
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ser artificioso e atentatório de outra censura maior, 
consistente na proibição da analogia ad malam 
partem, é esquecer que, nos jogos esportivos 
(mesmo naqueles em que, por obra do Estado, a 
jogatina é permitida), a tutela penal deve recair sôbre 
o interêsse social (recreação, cultura, civismo etc.), 
já que o patrimônio, na hipótese, está em segundo 
plano, sem sombra de dúvidas" (os grifos são do 
autor do livro – pág. 44). 

Daí, a sugestão, feita páginas atrás, de que as 
fraudes esportivas se inserissem numa epígrafe 
especial, a de "Crimes contra a sociedade", sob que 
se reuniriam não poucos ilícitos penais que, 
comprometendo um fim social, "violam o sentimento 
comum da cultura, de recreação e de civismo das 
sociedades modernas" (obra cit. – pág. 40). 

Está visto que o pronunciamento de Serrano 
Neves é por uma incriminação correta do fato, atenta 
a sua natureza especial e a tutela penal própria dos 
interêsses em jôgo. Só excepcionalmente admitiria 
sua incorporação aos delitos contra o patrimônio, 
ainda assim mais uma entre as "outras fraudes" 
previstas ao final do respectivo capítulo do Código. 
Nunca, porém, como uma modalidade de 
"estelionato", porque, embora o legislador penal haja 
acrescentado na tipificação dêste, o elemento 
"qualquer outro meio fraudulento", aí não caberia o 
ilícito em aprêço, porquanto se trata de fraude no 
esporte, e êste, "embora secundàriamente, hoje, 
envolva o patrimônio dos clubes (por ser profissional) 
não pode ser havido senão, preferentemente, como 
justo meio social em busca de justo fim. Portanto – 
continua –, a tutela penal recai, na hipótese, sôbre 
um justo interêsse social. Donde a conclusão de que 
o "doping" no jôgo-esporte é outra fraude, não a 
patrimonial sob o nome juris de estelionato". (Os 
grifos são do autor – ob. cit. pág. 49.) 

Outro não é o ensinamento de  
José León Pagano sôbre a função social dos 
 

esportes, em sua Criminalidad argentina (Depalma – 
Buenos Aires – 1964), autor e livro, aliás, invocados 
pelo penalista brasileiro a que nos referimos. 
Dedicando longo capítulo ao tema da delinqüência 
no esporte, escreve, depois de se reportar a 
decisões da direção dos Hipódromos de La Plata e 
de Buenos Aires, suspendendo responsáveis pela 
aplicação de alcalóides a cavalos de corrida, que se 
o fato de estimular um animal por meio de drogas 
constitui grave transgressão dos regulamentos, 
sôbre infringir a lei penal, não resta dúvida de que 
subministrar tais substâncias aos desportistas 
oferece características muito piores. "O esporte – 
afirma – tem por finalidade última contribuir para o 
melhoramento da saúde humana, por meio de 
exercícios racionais. Nada, então, justifica que para 
aumentar o rendimento do atleta lhe sejam dados 
produtos nocivos à sua saúde. Com isso, burla-se a 
honesta competência daqueles que sòmente fiam na 
sua fôrça e habilidade e defrauda-se o propósito 
salutar dos exercícios" (ob. cit. – pág. 251). 

"A competição desportiva – acentua João Lira 
Filho nas páginas iniciais de sua oportuna 
"Introdução ao Direito Desportivo" (ed. 1952) – serve 
ao estudo do comportamento de cada indivíduo e 
serve ao estudo dos indivíduos agregados a uma 
sociedade, senão, também, ao estudo de sociedade 
em confronto, no bôjo de cujo conhecimento retrata-
se um estado de cultura. Não deve ser subestimada 
a expressão do desporto, como soma de índices do 
comportamento humano, ainda o mais primário, e 
com tábua de fatos sociais altamente valorizados, 
porque traduzem manifestações das camadas mais 
extensas e mais diretas da comunidade; extensas, 
diretas e, igualmente, vivas, naturais e espontâneas" 
(pág. 11). 

Efetivamente, os deslises de  
comportamento no campo esportivo, ainda  
que definidos, regulados e reprimidos pelas 
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leis peculiares aos desportos, conhecidos pelos 
tribunais que também lhes são privativos, não podem 
mais escapar à disciplina penal do Estado, dado, 
exatamente, o imenso desenvolvimento que tal 
atividade assume no presente, com indisfarçável 
repercussão em todos os setores da vida social. 
Será, todavia, solução imperfeita aquela que se limite 
a equiparar a figuras criminais já existentes, por 
processo analógico acaso discutível, não dizemos as 
faltas esportivas consistentes em homicídio ou 
lesões corporais, porque de enquadramento fácil nos 
artigos correspondentes do Código Penal, mas as 
que se realizam através de manobras fraudulentas, e 
que, visando, embora, a proveito pecuniário, atingem 
a competição esportiva no que esta tem de mais 
puro e de mais belo, a lealdade entre os 
contendores, isso que os inglêses exprimiram, 
admiràvelmente, por uma locução – fair play – que 
hoje se estende, como um preceito universal de 
comportamento, a tôdas as formas de embate do 
homem, pela conquista do seu lugar. 

Reduzir essas práticas ilícitas a modalidade de 
estelionato afigura-se-nos, pois, visar a um só dos 
seus aspectos condenáveis, abandonando-se os 
demais critérios que também devem concorrer para a 
sua punibilidade, inclusive o de lesão à  
saúde. Imagine-se o ato fraudulento de quem não 
tenha, diretamente, o fito de vantagem pecuniária, 
mas, tão-só, o de assegurar para o seu clube uma 
situação privilegiada de triunfo. O proveito de 
natureza patrimonial, se o houver, será remoto, mas 
o dano à saúde será iminente, quando não  
efetivo, e, na maior parte das vêzes, grave. A 
Comissão de Saúde da Câmara, opinando sôbre  
a proposição, deu particular relêvo a essa face  
do problema. Cumpre-nos, portanto, afastar a 
exclusiva idéia de "corrida de cavalos", em que  
a preocupação do lucro material é, realmente,  
a predominante, por fôrça de se consuma- 
 

rem as fraudes com a finalidade de ganho nas 
apostas, para encararmos a matéria na generalidade 
e na complexidade das suas manifestações, exigindo 
conceituação ampla e inequívoca. 

Foi sôbre a possível punição da fraude em 
corrida de cavalos, evidenciada a omissão do Código 
a propósito, que se pediu o parecer dos eminentes 
penalistas Ministros Nelson Hungria e Professor 
Aníbal Bruno, a que fêz menção Serrano Neves no 
trecho dantes transcrito. A ambos foi oferecido, 
consoante exposição do segundo, êste tema:  
"Um grupo de indivíduos administravam, a  
cavalos de corrida considerados favoritos, drogas 
entorpecentes, a fim de diminuir, por êsse processo 
fraudulento, a sua capacidade física e impedir que 
fôssem ganhadores. Assim, induziam em êrro os 
apostadores e os donos dos cavalos, com isso 
auferindo um lucro ilícito, com dano patrimonial para 
as vítimas." A solução do Professor Anibal Bruno, 
desdobrada em brilhante argumentação, é incisiva: 
"É êsse o caso oferecido à nossa apreciação. 
Estamos em face de um crime contra o patrimônio, 
executado por meio de fraude, e dos crimes dêsse 
gênero a figura típica é o estelionato." Não menos 
positiva é a conclusão do Ministro Nelson Hungria, 
alicerçada em argumentação por igual brilhante: 
"Trata-se, sem dúvida alguma, de um crime 
continuado de estelionato. Todos os essentiala da 
entidade dade criminal definida no artigo 171 do 
Código Penal aí se acham nitidamente delineados." 
E passa a enunciá-los e examiná-los, vinculando-os 
à tese da consulta. 

A consulta, afinal, fôra feita naqueles  
têrmos estritos. Não comportava outra resposta.  
O Código não contempla o fato dentro de  
uma configuração própria. Restaria impunido,  
por isso? É incontestável que não, desde  
que os seus elementos constitutivos se adaptem  
ao gênero estelionato sem ofensa ao prin- 
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cípio universal do nullum crimen, nulla poena sina 
lege. 

Foi isso o que firmaram os dois pareceres, 
lembrando o Ministro Nelson Hungria que "a 
identificação entre a fraude no jôgo em geral e o 
estelionato é um pacífico critério de solução, quer na 
doutrina, quer na jurisprudência", o que reforçava a 
sua conclusão, e frisando, outrossim, o Professor 
Aníbal Bruno, com apoio em juristas alienígenas,  
que "a interpretação do dispositivo da lei referente  
ao estelionato está sempre posta diante de  
novos problemas por fôrça da incessante 
transformação da vida social e das mudanças de 
concepção, que surgem da apreciação de 
determinados elementos do tipo legal", não sendo, 
pois, necessário recorrer-se a posição de exceção 
para ajustar a hipótese ao quadro geral dos fatos de 
estelionato. (Ver Revista Brasileira de Criminologia e 
Direito Penal – nº 13.) 

Tudo certo. Não menos certo, porém, é que, 
assumindo a fraude nas justas esportivas outras 
feições que não sòmente a de fraude no jôgo, 
rotineira nas competições em que animais são os 
figurantes, não se pode recusar ao legislador a 
opção por critério legal que atenda melhor aos 
diferentes objetivos que são perseguidos, sempre 
presente ao seu espírito a verdade de que tais 
comportamentos ilícitos, ainda que comumente 
orientados para um proveito pecuniário,  
atingem, não poucas vêzes, o homem, no direito à 
preservação da sua saúde, e, sempre, a sociedade, 
no seu direito de recreação, confiante, ela, na  
inteira lisura das práticas desportivas. Assim 
naturalmente pensando, foi que Carlos Broudeur,  
ao redigir na Argentina o seu projeto de lei sôbre  
as fraudes nos desportos, invocado pelo  
parecer da douta Comissão de Justiça da  
Câmara, previu que do fato reprimível pudesse 
redundar "benefício econômico" ou "vantagem 
desportiva" para a entidade de que o infrator  
seja dirigente. (Ver La delincuencia en el des- 
 

porte – Buenos Aires – 1956.) Vantagem desportiva 
não se confunde com vantagem econômica... 

Acresce que o anteprojeto de Código Penal 
não inclui entre as modalidades do estelionato, muito 
menos entre as "outras fraudes" constantes do 
capítulo, aquelas de que se trata, chamadas, com 
muita propriedade, pelo referido criminalista 
portenho, de "delitos contra o esporte". Não custa 
concluir que, em cada caso que por diante se 
verificar, repontará a dúvida sôbre a legítima 
adequação ao tipo legal, com o perigo, ademais, da 
impunidade, se essa adequação não resultar 
convincente. 

Em suma, o Projeto Aniz Badra é,  sobremodo, 
oportuno, porque, considerada a extraordinária 
importância social de que se revestem os esportes 
na atualidade e vista, principalmente, a reiteração de 
atos fraudulentos de várias espécies na sua prática, 
já é tempo de darmos a êsses fatos, de iniludível 
ilicitude jurídica, o devido lugar na nossa sistemática 
penal. Concordamos com as supressões 
convenientemente feitas no texto primitivo pelo 
substitutivo aprovado na Câmara e com a correta 
apresentação técnica que êle nos oferece. Apenas 
não aceitamos, pelas razões expostas, a colocação 
da matéria na rubrica de estelionato, preferindo 
contexto que consubstancie como entidades 
autônomas as infrações de que estamos cogitando. 
O nôvo Código Penal, quando vier, dará, então, a 
posição definitiva, que – prevemos – não será a do 
substitutivo da Câmara. 

Opinamos, portanto, pela aprovação da 
proposição, nos têrmos do seguinte: 

 
SUBSTITUTIVO – CCJ 

 
Define e pune atos de fraude nas competições 

esportivas, e dá outras providências. 
 
Art. 1º – Será punido com reclusão de  

um a cinco anos e multa de cinco a 
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dez vêzes o valor do salário-mínimo vigente no 
Distrito Federal aquêle que: 

I – fraudar competição esportiva, ingerindo ou 
ministrando substância excitante ou deprimente; 

II – fraudar competição esportiva de animais, 
ministrando-lhes substância excitante ou deprimente. 

Art. 2º – Incorrerá na mesma pena do artigo 
anterior aquêle que usar ardil, pagar ou receber 
qualquer recompensa ou valor, com objetivo de 
fraudar competição esportiva. 

Art. 3º – As penalidades previstas nesta lei 
não excluem as punições estabelecidas nos 
regulamentos esportivos próprios. 

Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor 45 
(quarenta e cinco) dias após a sua publicação. 

Art. 5º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Comissões, 10 de setembro de 1968. 
– Milton Campos, Presidente – Aloysio de Carvalho, 
Relator – Carlos Lindenberg – Arnon de Mello – 
Edmundo Levi – Clodomir Millet – Petrônio Portela – 
Eurico Rezende. 

 
PARECER 

Nº 735, DE 1968 
 
da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 43, de 1968 (nº 88-A/68, na 
Câmara), que aprova o Decreto-Lei nº 354, de 1º de 
agôsto de 1968, que determina a intervenção do 
Banco Central do Brasil na "Dominam" S.A. – 
Indústria e Comércio e demais emprêsas integradas 
no mesmo grupo econômico. 

 
Relator: Sr. Leandro Maciel 
O presente projeto de decreto  

legislativo aprova o Decreto-Lei nº 354, de  
1º de agôsto de 1968, que determina a  
intervenção do Banco Central do Brasil na 
 

Dominium S.A. – Indústria e Comércio e demais 
emprêsas integradas no mesmo grupo econômico. 

A matéria foi encaminhada à apreciação do 
Congresso Nacional, com a Mensagem nº  
479, de 1968, acompanhada de exposição de 
motivos do Ministro da Fazenda, onde são 
enunciados os motivos que determinaram a referida 
intervenção. 

O Decreto-Lei nº 354 apresenta, como 
justificativa, as seguintes razões: 

"1) a concordata e a paralisação da atividade 
fabril da Dominium S.A. – Indústria e Comércio 
fizeram cessar o contingente de sua contribuição 
para o mercado de exportação de café solúvel,  
que o País defendeu em ingentes esforços 
diplomáticos; 

2) essa participação atinge profundamente a 
receita cambial e a renda tributária estadual e 
municipal, causando graves danos às finanças 
públicas; 

3) a supensão das atividades fabris da 
emprêsa, especialmente nos setores do café solúvel 
e do trigo, constitui fator de inquietação social, pondo 
em risco a segurança nacional; 

4) as fraudes de variada natureza, quer na 
captação de recursos, pelo oferecimento  
de vantagens fixas e antecipadas ao capital  
de risco, quer nas manipulações cambiais e 
sonegações, tudo fartamente comprovado  
em investigação do Ministério da Fazenda e  
do Banco Central do Brasil, em depoimentos e 
debates perante o Congresso Nacional, em 
manifestações da imprensa e no inquérito da Policia 
Federal; 

5) a Dominium, a CBI e a Ad Valorem, "em 
íntimo conluio lesivo da economia popular e da 
confiança pública no mercado de capitais, colocaram 
no mercado ações falsas, não correspondentes ao 
capital da sociedade no momento de sua emissão"; 
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6) a coloração de ações, como foi feita, 
caracteriza a realização dos mercados financeiros e 
de capitais de operações executadas pelas 
instituições financeiras, nos precisos têrmos do art. 
18 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964 (que 
criou o Conselho Monetário Nacional); 

7) a impropriedade do processo (alimentar 
comum, restrito às relações provadas entre credor e 
devedor, para resguardar globalmente os aspectos 
que interessam à economia nacional." 

O Decreto-Lei nº 354 estabelece que a 
intervenção porá fim, automàticamente, ao processo 
de concordata judicial, sem prejuízo da suspensão 
das exigibilidades, no respectivo prazo. Determina, 
ainda, que "o interventor terá, no que couber, 
também as atribuições de representação e 
administração conferidas pela legislação vigente ao 
liquidante extrajudicial, cabendo-lhe providenciar o 
reinicio da operação industrial e comercial, promover 
as medidas administrativas e judiciais para 
ressarcimento da Fazenda Pública e o resguardo dos 
investimentos da poupança popular". 

Está, pois, evidenciado o propósito do 
Govêrno Federal de, num curto prazo, recuperar a 
Dominium, resguardando os interêsses do fisco e os 
compromissos internacionais assumidos na área do 
café solúvel, além de salvaguardar, com essa 
medida, os direitos de milhares de acionistas e de 
regularizar a situação aflitiva dos trabalhadores das 
indústrias em causa. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação do 
presente projeto de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, em 10 de setembro de 
1968. – Edmundo Levi, Presidente em exercício –
Leandro Maciel, Relator – José Leite – Paulo Torres 
– Carlos Lindenberg – Sigefredo Pacheco. 

PARECER 
Nº 736, DE 1968 

 
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 43, de 1968 (nº 88-A/68, na 
Câmara). 

 
Relator: Sr. José Ermírio 
Pretende o presente projeto a aprovação do 

Decreto-Lei nº 354, de 1º de agôsto de 1968, que 
determina a intervenção do Banco Central do Brasil 
na Dominium S.A. – Indústria e Comércio e demais 
emprêsas integradas no mesmo grupo econômico. 

O Senado Federal, no cumprimento de sua 
atribuição fiscalizadora, já cuidou de ouvir, através 
de subcomissão a esta Comissão vinculada, 
diretores do grupo industrial responsável pelas 
irregularidades ocorridas na administração das 
emprêsas a que se refere o presente projeto. Do 
contato pessoal com os senhores Oto Luiz Ribeiro, 
Vicente de Paula Ribeiro, Eduardo Guinle Filho e 
Emerson Cesar de Barros, resultou a convicção 
nítida de que os grupos econômicos que detêm o 
contrôle da Dominium ou com ela transacionam 
praticaram atos em franca contrariedade ao bom 
senso administrativo, de que resultou prejuízo para 
os capitais particulares, retirados da poupança 
pública, integrantes da composição acionária da 
companhia investidora. 

O bom propósito do Govêrno de assumir o 
contrôle – já efetivado, ad referendum – está bem 
expresso no projeto presente. Ocorre, todavia, que a 
justificativa que lhe serviu de fulcro, conforme bem 
acentuou a Comissão de Economia da Câmara dos 
Deputados não contém um relato amplo e vertical do 
resultado das primeiras sindicâncias. 

Assim é que, segundo se salientou naquela 
douta Comissão, estranhou-se: 

..."não ter o Executivo feito qualquer  
referência às emprêsas Dominium Internacional,  
que importa a totalidade do solúvel produzido pela 
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Dominium brasileira e a The Deltec Banking Co. Ltd., 
esclarecendo o tipo de relação ou vinculação que 
tais emprêsas têm com as firmas brasileiras: 
Dominium, "C.B.I." e Ad Valorem." 

Também esta Comissão carece de tôdas as 
atividades e implicações das emprêsas investigadas 
no estrangeiro. A esta altura, já empossado o 
Interventor do Executivo, Dr. Paulo de Tarso Vieira, 
podemos contar com tais esclarecimentos, que, a 
nosso ver, devem ser ingentemente solicitados. 

Tudo isso, todavia, sem embargo da pronta 
aprovação dêste projeto, que, acima de tudo, 
significa o franco apoio do Congresso às medidas 
acauteladoras, preventivas e repressivas que o 
Govêrno está adotando. 

Pela aprovação. 
Sala das Comissões, em 4 de setembro de 

1968 – Argemiro de Figueiredo, Presidente – José 
Ermírio, Relator – Fernando Corrêa – Adolpho 
Franco – Pessoa de Queiroz – Julio Leite – Aurélio 
Vianna – Carlos Lindenberg – Cladomir Millet – 
Bezerra Neto. 

 
PARECER 

Nº 737, DE 1968 
 
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara nº 117, de 1468 (nº 1.451-B, de 1968, 
na Câmara), que isenta dos impostos de importação 
e sôbre produtos industrializados, material destinado 
à fabricação de café solúvel. 

 
Relator: Sr. José Leite 
Na forma do art. 54, parágrafos 1º e 2º, da 

Constituição, o Presidente da República submete à 
deliberação do Congresso Nacional, acompanhado 
de exposição de motivos do Ministro da Fazenda, o 
presente projeto de lei, que isenta dos impostos de 
importação e sôbre produtos industrializados material 
destinado à fabricação de café solúvel. 

2. A exposição de motivos do Titular da 
Fazenda informa que a isenção beneficiará a firma 
Café Solúvel Vigor Ltda., com sede em São Paulo,  
e se refere a equipamento importado e já  
instalado. Esclarece, ainda, que o Conselho de  
Política Aduaneira manifestou-se favoràvelmente à 
medida, que contempla materiais amparados por 
certificados de cobertura cambial e desembaraçados 
no pôrto de Santos, mediante têrmo de 
responsabilidade. 

3. O projeto de lei em apreciação atende à 
política do atual Govêrno, que é de consolidar a 
indústria brasileira de café solúvel, cuja instalação ou 
ampliação está, agora, subordinada às normas 
fixadas pelo Instituto Brasileiro do Café. 

4. Em janeiro do ano em curso, o Presidente 
da República baixou decreto em que considera 
conveniente consolidar a indústria do café solúvel, 
"cuja racional expansão constituirá significativa fonte 
de divisas para o País". 

5. O apoio governamental a essa indústria é, 
na verdade, imprescindível, em virtude dos fatôres 
de tôda ordem, que surgem para aniquilá-la. Tanto 
no âmbito interno, como no externo, a indústria 
brasileira do solúvel encontra sérios obstáculos, que 
se agravam pelo fato de o consumo interno do café 
industrializado ser insignificante. O mundo inteiro 
acompanhou a batalha travada, durante a 
Conferência Internacional do Café, reunida em 
Londres, em princípios dêste ano, em que o café 
industrializado brasileiro sofreu golpe que lhe 
ocasiona sérias dificuldades para competir, em 
preço, no mercado internacional. Ora, a indústria do 
solúvel depende do escoamento para o exterior, e 
isso vinha sendo feito graças aos favores de ordem 
fiscal, que o Acôrdo Internacional do Café agora 
proíbe. 

6. Nos três últimos anos, o café  
solúvel brasileiro vinha crescendo de tal  
maneira, em volume de exportação, que 
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conseguira conquistar 14% do mercado norte-
americano. Êsse avanço trouxe inquietação aos 
produtores norte-americanos, que iniciaram a guerra 
econômica da qual a Conferência Internacional do 
Café foi a etapa final. 

7. Como se sabe, o Govêrno brasileiro vinha 
concedendo estímulos fiscais à indústria do solúvel 
e, pelo Convênio concluído em Londres, se vê 
forçado ao cancelamento dos favores em referência. 
É que o art. 44, de iniciativa dos Estados Unidos, 
determina que "nenhum Membro do Convênio 
aplicará medidas governamentais que afetem as 
suas exportações e reexportações de café destinado 
a outro Membro, se essas medidas, quando  
tomadas em seu conjunto, representarem tratamento 
discriminatório em favor do café industrializado em 
comparação com o café verde". Ficou assim 
estabelecida a "comparabilidade" de condições em 
relação aos fabricantes, norte-americanos que 
processam o café verde brasileiro, representando 
isso redução das possibilidades de expansão da 
nossa indústria de café solúvel. 

8. Verifica-se, pelo exposto, que é de 
conveniência a isenção preconizada, motivo por que 
somos pela aprovação do presente Projeto de Lei. 

Sala das Comissões, em 11 de setembro de 
1968. – Sigefredo Pacheco, Presidente, eventual – 
José Leite, Relator – Nogueira da Gama – Fernando 
Corrêa – Pessoa de Queiroz – Carlos Lindenberg 
Leandro Maciel – Clodomir Millet – Júlio Leite – 
Bezerra Neto. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 
Presidência recebeu resposta aos seguintes 
Requerimentos de Informações: 

 
De autoria do Senador Vasconcelos Tôrres 

 
– Nº 667/68, enviada pelo Ministro do Interior 

(Aviso nº BSB/370, de 5 de setembro de 1968); 

– Nº 943/68, enviada pelo Ministro da Indústria 
e do Comércio (Aviso nº AP/285, de 9-9-68); 

– Nº 960/68, enviada pelo Ministro do Interior 
(Aviso nº BSB/371, de 5-9-68). 

 
De autoria do Senador José Ermírio 

 
– Nº 878/68, enviada pelo Ministro da Indústria 

e do Comércio (Aviso nº AP/282, de 9-9-68). 
 
De autoria do Senador Dylton Costa 

 
– Nº 540/68, enviada pelo Ministro do Interior 

(Aviso nº BSB/369, de 5-9-68). 
A Presidência deferiu os seguintes 

requerimentos de informações: 
 
De autoria do Senador Vasconcelos Tôrres 

 
– Nº 1.143/68, ao Ministério do Trabalho e 

Previdência Social; 
– Nº 1.144/68, ao Ministério dos Transportes; 
– Nº 1.146/68, ao Ministério dos Transportes; 
– Nº 1.147/68, ao Ministério do Trabalho e 

Previdência Social; 
– Nº 1.148/68, ao Ministério Extraordinário 

para Assuntos do Gabinete Civil da Presidência da 
República; 

– Nº 1.149/68, ao Ministério dos Transportes; 
– Nº 1.151/68, ao Ministério dos Transportes; 
– Nº 1.152/68, ao Ministério dos Transportes. 
A Presidência, tendo em vista a convocação 

de Sessão extraordinária da Câmara dos Deputados, 
para hoje, às 21 horas, deliberou cancelar a Sessão 
conjunta marcada para a mesma data e hora. 
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O nobre Senador Vasconcelos Tôrres enviou à 
mesa discurso para ser publicado na forma 
regimental. 

S. Ex.ª será atendido. 
É o seguinte o discurso enviado à mesa: 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: Em 13 de 

agôsto passado o MUNDO PORTUGUÊS, jornal 
editado no Rio de Janeiro, comemorou seu 19º 
aniversário. São 19 anos de divulgação de Portugal, 
de veículo de aproximação das duas Pátrias-irmãs e, 
sobretudo, de bons serviços à colônia portuguêsa do 
Brasil. 

Quero, ao ensejo, congratular-me com o 
órgão, através de sua direção, e almejar-lhe meus 
sinceros votos de sucesso em suas realizações que, 
tenho certeza, serão sempre em benefício das 
relações luso-brasileiras. 

A propósito transcrevo carta que recebi de sua 
direção: 

"O MUNDO PORTUGUÊS estará 
comemorando a 13 de agôsto próximo seu 19º 
aniversário. Vossa Excelência é testemunha do 
esfôrço que vimos empreendendo para oferecer aos 
portuguêses do Brasil, um jornal realmente a seu 
gôsto e também de real utilidade para a comunidade 
luso-brasileira e a divulgação da imagem fiel de 
Portugal de hoje. 

Sabe também V. Ex.ª que o MUNDO 
PORTUGUÊS, em sua trepidante movimentação, 
tem procurado defender todos os direitos e 
prerrogativas dos portuguêses no Brasil e 
patrocinado suas legítimas aspirações. Graças à sua 
nova feição e às suas iniciativas jornalísticas, nosso 
jornal, que é, antes de tudo, de V. Ex.ª está 
conquistando um público cada vez maior. 
Presentemente, nossa tiragem dominical já vai  
além dos 60 mil exemplares e a tendên- 
 

cia é de aumento crescente da circulação. Colocamo-
nos na liderança da imprensa lusa do  Brasil e já 
logramos – o que é de suma importância – conquistar 
razoável número de leitores brasileiros. 

Nossa promoção, a escolha da "Mãe  
Portuguêsa do Ano", que levaremos a Portugal, 
acompanhada de uma filha, teve repercurssão 
nacional. Preparamo-nos agora, para levar também a 
Portugal, o mais antigo imigrante português. Temos em 
cogitação, outras promoções, visando sobretudo, à 
comunidade luso-brasileira. Somos um jornal 
independente, sem filiações políticas, sem  
vinculações a grupos, sem qualquer limitação de  
ordem moral ou econômica e, pois, inteiramente  
livres, preocupados, apenas, em servir ao Brasil e a 
Portugal. 

Para celebrar nosso 19º aniversário, estamos 
preparando uma edição especial, que circulará, 
simultâneamente, no Brasil e em Portugal." 

Creio, senhor Presidente, que a transcrição 
acima justifica plenamente o voto de Iouvor que ora 
faço a êsse vibrante órgão da imprensa lusa do Brasil. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 

Sôbre a mesa requerimentos de informações que serão 
lidos pelo Sr. 1º-Secretário. 

São lidos os seguintes: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.171, DE 1968 

 
Nos têrmos do art. 213, do Regimento Interno, 

requeremos sejam solicitadas ao Poder Executivo, 
presidência do Banco do Brasil S. A., as seguintes 
informações: 

1. Se está em andamento o processo de criação 
da agência do Banco do Brasil S. A., na cidade e 
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sede do município do mesmo nome, Glória de 
Dourados, Estado de Mato Grosso. 

2. Em caso negativo, se foi atendida 
solicitação para enviar funcionário para 
verificação in loco da capacidade da região. 

3. Quais as localidades dos Estados do Rio 
Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e Santa 
Catarina, onde foram instaladas agências nos 
anos de 1967 e 1968. 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1968 
–Bezerra Neto. 

 
REQUERIMENTO 
Nº 1.172, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma da preceituação 

regimental vigente, informe o Poder Executivo, 
através da Presidência da República – Gabinete 
Civil –, sôbre o seguinte: 

1 – Qual o critério adotado para o 
pagamento de gratificação de representação aos 
membros do Gabinete Civil da Presidência da 
República? 

2 – Se, após o aumento concedido ao 
funcionalismo civil e militar da União, as mesmas 
foram reajustadas, e em caso negativo: 

– quais as providências que foram tomadas, 
no sentido de uma remuneração compatível  
com os membros do Gabinete, já que em  
alguns Estados da Federação esta é  
bem superior, a ponto de órgão da imprensa 
brasileira tecer comentários a respeito dessa 
disparidade? 

Sala das Sessões, em 11 de setembro de 
1968. – Vasconcelos Tôrres. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Os 
requerimentos lidos serão publicados e, em seguida, 
despachados pela Presidência. (Pausa.) 

Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Vasconcelos 

Tôrres. 
O SR. VASCONCELOS TORRES (sem 

revisão do orador.): – Sr. Presidente, eu aprendi,  
quando ainda exercia a profissão de jornalista, que 
um assunto muito batido acaba perdendo o interêsse. 
Por dois ou três dias é notícia, mas logo se satura. 
Mas, ainda dentro da atualidade, em homenagem, 
numa prova de admiração ao Diário de Notícias, 
dirigido pelo eminente Embaixador João Dantas, e à 
sua equipe, quero respigar algo sôbre uma nota hoje 
publicada na seção "Periscópio", daquele jornal. 

O periscópio, como diz o nome, é um 
submarino que fica abaixo da superfície, mas tem 
seus instrumentos voltados para tôdas as direções. 
Sabe o que acontece, o que se verifica e especula 
com evidência informativa, é uma das melhores 
seções de informação, dirigida e assistida por uma 
grande equipe. 

O Sr. João Dantas não é apenas um Diretor de 
jornal, é um profissional cem por cento, capaz, 
inteligente, de uma acuidade, uma percepção das 
coisas que o tornam um homem vigilante, um homem 
atuante, um homem que informa bem. 

Acontece que o "Periscópio", hoje, faz uma 
referência a meu nome, em quatro tópicos, a respeito 
das considerações que venho aqui desenvolvendo 
sôbre o Diretor-Geral da Fazenda, Sr. Amílcar de 
Oliveira Lima. No primeiro tópico, tem-se a impressão 
de que eu teria feito uma acusação sem consistência. 
Já no segundo vêm os dados e a comprovação  
da minha denúncia. Tanto eu estou certo, 
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que o próprio Diário de Notícias, na seção 
"Periscópio", diz o seguinte: 

"Nesse "dossier" o Sr. Amilcar de Oliveira Lima 
fulmina as acusações sôbre a importação ilegal da 
viatura enviada em seu nome para o Brasil, por 
iniciativa exclusiva do Sr. Castello Branco, Chefe da 
Alfândega de Portugal, apresentando os 
comprovantes de pagamento". 

Srs. Senadores, peço tôda atenção, "fulmina 
as acusações sôbre importação ilegal de viatura 
enviada, em seu nome, para o Brasil por iniciativa 
exclusiva do Sr. Castello Branco, Chefe da 
Alfândega." 

Dá a entender que o Sr. Castello Branco, 
Chefe da Alfândega, enviou para o Brasil a viatura 
alvo de minha denúncia – cujo número de despacho, 
de tramitação eu dei – no nome do Sr. Amilcar de 
Oliveira Lima. 

Então, qual o papel decente, o papel correto 
do funcionário? Amanhã eu vou a Portugal, envio em 
nome de Fernando Lara, ou Finamor, ou Saraiva, um 
carro para aqui, e, se êles não o importaram, irão 
reclamar: "Eu não importei coisa alguma, como o 
senhor mandou-o para cá?" 

O SR. LINO DE MATTOS: – V. Ex.ª me 
permite um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – V. Ex.ª 
entra no momento em que eu ia deslizar 
deliciosamente no meu comentário. Mas, não resisto 
à simpatia de V. Ex.ª. 

O SR. LINO DE MATTOS: – O aparte é 
apenas para registrar uma informação. O inspetor da 
Alfândega referido pelo jornal, a cuja leitura V. Ex.ª 
acaba de proceder, de nome Castello Branco, deve 
ser o mesmo que, logo após a Revolução de 1964, 
então fiscal em São Paulo, recebeu de presente,  
dos contribuintes, em banquete realizado num 
restaurante da capital bandeirante, um automóvel. 
 

Face à denúncia formulada pela Deputada 
Conceição da Costa Neves, da tribuna, da 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, 
mostrando que se tratava do irmão do Presidente da 
República que, escandalosamente, recebia de 
presente um automóvel, numa promoção feita pelos 
contribuintes, foi removido de São Paulo e castigado. 
Diante da notícia que V. Ex.ª está lendo, a Nação 
agora toma conhecimento do castigo sofrido pelo 
Inspetor Castello Branco, que deixou São Paulo para 
ser chefe da Alfândega e, já agora, amparado pelo 
Sr. Diretor-Geral da Fazenda, Sr. Amilcar de Oliveira 
Lima. 

O SR. VASCONCELOS TÔRRES: – Exato, V. 
Ex.ª tem razão. Mas, Sr. Presidente, amanhã, o Sr. 
Finamor, o Sr. Saraiva, vão a Lisboa. De lá 
despacham um carro para aqui, em nome de 
qualquer um dêles, sem o haverem encomendado. 
Chegando o carro na Guanabara, mesmo ignorando 
resolve pagar os direitos aduaneiros e ficar com o 
carro. 

Sr. Presidente, sinto-me à vontade, no dia de 
hoje, para repetir o que disse na Sessão da manhã –
como é que êsse cidadão ainda é Diretor-Geral da 
Fazenda?! 

Diz êle que ignorava o fato e que mandou um 
dossier ao Conselho de Segurança, ao Presidente, 
ao Ministro da Fazenda, dizendo – eu faço questão 
de repetir, perdoem-me os latinistas quod abundat 
non nocet – importação ilegal enviada em seu nome 
para o Brasil, por iniciativa exclusiva do Sr. Castello 
Branco, chefe da Alfândega de Portugal, que acaba 
de ser mimoseado com êsse aparte oportuno do 
nobre Senador Lino de Mattos. Diz êle que ignorava, 
mas chegando o carro em seu nome, resolveu pagar 
os direitos, pois sem pagar os impostos devidos o 
carro não poderia ficar desembaraçado. É  
uma jardineira, é uma camioneta de côr azul. 
Escolheram de propósito esta côr porque – é  
uma informação adminicular – o Diretor da 
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Fazenda só gosta de côr azul, exclusivamente azul. 
E pensou que tudo continuaria azul, não  
fôsse a tinhosidade de um parlamentar que  
resolveu tratar do assunto e fazer com que o azul  
adquirisse tonalidade difícil para êsse felizardo. 
Então, êle pagou de IPI, ainda segundo  
nosso Diário de Notícias, NCr$ 4.790,00;  
impôsto de importação, NCr$ 11.000,02; 
despachante e fretes, NCr$ 2.200,00. Preço do 
veículo: NCr$ 6.000,00, aproximadamente 7.000 
marcos. 

Então, o Diretor da Fazenda – que diz que 
ignorava – pagou isso. E se defendendo: – Não, eu 
não mandei carro nenhum, foi o Sr. Castello Branco 
quem enviou. Diz o Diário de Notícias: 

"Ao todo o Diretor-Geral da Fazenda pagou 
pela "perua" Volks" mais de NCr$ 23.000,00, ou  
seja, preço muito superior ao da praça nacional. Por 
isso mesmo, os órgãos de inteligência do  
Govêrno estão concentrando suas investigações  
na tarefa de descobrir os informantes de 
Vasconcelos Tôrres e os fins visados com o 
episódio." 

Os fins visados com o episódio são a 
moralização da vida pública, são denunciar êsse 
funcionário subalterno, são esclarecer que êsse 
cidadão não apresentou declaração de bens e, 
sendo um funcionário de categoria inferior, pode 
fazer êste pagamento à vista. Como se vê, à minha 
denúncia está completamente comprovada pelo 
próprio Sr. Amilcar de Oliveira Lima. Mas não é a êle 
que eu estou respondendo, Sr. Presidente. Eu me 
dirijo particularmente a um homem a quem admiro, a 
quem o meu Estado deve relevantes serviços, a 
quem tenho elogiado repetidamente da tribuna: 
Embaixador João Dantas. 

Eu pensei, primeiro, em mandar uma carta ou 
um telex, mas o Diário de Notícias merece a 
homenagem de um Senador vir à tribuna e, com os 
próprios elementos fornecidos por êsse Sr. Amil- 
 

 

car de Oliveira Lima, rebater aquilo em que êle 
procurou me contraditar. 

Hoje, já fiz outra denúncia, também grave, e 
outras eu terei. Estou recebendo esta notificação 
através do Diário de Notícias. Não recebi nenhuma 
carta, nenhum telegrama, nenhum telex, solicitando 
a retificação. 

De maneira que varro a minha testada, feliz 
por ver que a minha denúncia foi comprovada em 
gênero, número e caso. 

Sr. Presidente, êsse assunto, hoje de manhã, 
me chamou muito a atenção. Quando recebi a 
Súmula Informativa, não tinha bem conhecimento do 
que se tratava, mas, lendo o Diário de Notícias, fiquei 
sabendo e, daqui, quero confirmar ao nosso 
conceituado jornal, particularmente a seu Diretor, o 
digno e brilhante Embaixador João Dantas, que as 
provas contra êsse cidadão são terríveis como hoje 
tive oportunidade de demonstrar, a respeito do 
conluio feito com uma entidade bancária particular 
quanto às notificações do Impôsto de Renda. Tem 
mais, Sr. Presidente, vou procurar demonstrar que o 
Sr. Ministro da Fazenda, o honrado Professor Delfim 
Netto, está sôbre um nôvo mar de lama. Que se 
acautele a tempo, que providencie enquanto a hora é 
oportuna para que, depois, não seja colhido pela 
surprêsa face aos escândalos, aos grandes e 
inomináveis escândalos que ocorrem, no momento, 
no Ministério da Fazenda. 

Sr. Presidente, ao encerrar estas 
considerações preliminares, queria pedir permissão a 
V. Ex.ª para dizer que, no dia de hoje, no meu 
Estado, na Cidade de Petrópolis, se instala o 
Conselho da União Parlamentar Interestadual, 
entidade que congrega os Deputados estaduais de 
todo o Brasil e da qual tenho a satisfação de ser um 
dos fundadores, juntamente com o Deputado André 
Franco Montoro. 

O programa das matérias a serem  
apreciadas é longo. Vão examinar as 
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normas regimentais uniformes para as Assembléias 
Legislativas, a remuneração de Vereadores 
proporcional à receita dos Municípios, a adaptação 
dos princípios constitucionais da União aos Estatutos 
dos Funcionários dos Estados, no que couber, as 
normas e princípios gerais para a Lei Orgânica dos 
Municípios, a recomendação para reiterar medidas 
concernentes à criação dos Institutos de Previdência 
das Assembléias. 

Êsses temas, importantes para os Deputados 
estaduais, serão debatidos, no meu Estado. Daqui 
quero congratular-me, particularmente, com o 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro, Deputado Raul de Oliveira 
Rodrigues, por ser o hospedeiro dessa magna 
reunião, que se inicia, hoje, numa das mais 
importantes cidades da minha terra, o Município de 
Petrópolis. 

Ao encerrar, Sr. Presidente, comunico a V. 
Ex.ª que enviei à Mesa discurso para ser publicado, 
e requerimento de informações, por via do qual 
quero ter conhecimento das gratificações pagas aos 
funcionários dos Gabinetes Civil e Militar da 
Presidência da República. 

Êsse requerimento, a cuja leitura V. Ex.ª já 
mandou proceder, tem muito interêsse para mim, 
porque desejo ser informado a respeito, para 
comparações futuras, de gratificações pagas aos 
funcionários que trabalham tanto no Gabinete Civil 
quanto no Gabinete Militar da Presidência da 
República, principalmente para um estudo 
comparativo com o que ocorre nas demais unidades 
da Federação. 

Era só isso, Sr. Presidente, o que eu desejava 
tratar no início da Sessão. Muito obrigado a V. Ex.ª 
(Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Tem a palavra o Sr. Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (sem revisão 
do orador.): – Sr. Presidente, 

Srs. Senadores, dois fatos lamentáveis atingiram  
a PETROBRÁS na Bahia, na semana finda:  
o assassínio brutal do Engenheiro Hamilton  
Jesus Lopes, Superintendente da Região de 
Produção, e a decretação de intervenção, pelo 
Ministério do Trabalho, no Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria de Refinação de 
Petróleo. 

Não é preciso que se assinale a brutalidade 
com que foi morto o alto funcionário da 
PETROBRÁS. O fato, porém, está submetido à 
apuração regular pela justiça, não cabendo, por isso 
mesmo, aos meios políticos entrar em análise 
pormenorizada. Por – certo, no devido tempo, a 
justiça togada, ou a justiça popular, aplicará ao caso 
a decisão adequada. 

Cabe, desde logo, entretanto, comentar a 
medida violenta do Sr. Ministro do Trabalho, 
traduzida no ato de intervenção no Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria de Refinação de 
Petróleo. Alega o Ministério irregularidades que 
atingiriam, de um lado, a correção dos diretores do 
Sindicato, a começar por seu Presidente e, de outro, 
o patrimônio do Sindicato. 

Não é próprio, neste instante, analisar se 
procedem ou não as acusações. Cumpre-nos 
assinalar que se irregularidades existem, devem elas 
ser apuradas e fixadas as devidas 
responsabilidades. Um representante do povo não 
ocupa a tribuna para defender irregularidades. Por 
outro lado, ao representante do povo não é dado, 
igualmente, aceitar a acusação de irregularidades, 
quando, apenas uma das parcialidades se manifesta, 
e precisamente a que acusa. No caso da intervenção 
no Sindicato, o Sr. Ministro declara, no seu 
despacho, que decretou a intervenção. 

(Lê.) 
"considerando estar comprovado  

em levantamento contábil que, contràriamente  
às normas legais, seis mil, 
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seiscentos e cinqüenta e nove cruzeiros e vinte e 
dois centavos, das rendas sindicais, foram aplicados 
em gastos alheios às finalidades do Sindicato, 
inclusive em pagamento de compromissos e 
obrigações particulares do seu Presidente, Sr. 
Marival Nogueira Caldas." 

A própria natureza da acusação, atingindo a 
idoneidade do líder sindical impunha ao Govêrno não 
adotar nenhum ato de punição antes de ouvido o 
acusado. Antes de ser uma exigência de ordem 
jurídica, é uma imposição de ordem moral a de não 
firmar-se acusação e, sobretudo, pena, a quem quer 
que seja, sem prévia audiência e oportunidade de 
defesa. 

O SR. EURICO REZENDE: – Permite-me V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª terá o 
aparte, mas certamente para sustentar ou impugnar 
o Ministro do Trabalho. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª quer 
realizar o confôrto em mim de apenas seguir a sua 
orientação quanto ao meu aparte. Dispenso essa 
oferenda de confôrto, cordialmente. Mas se V. Ex.ª 
me dá o aparte simplesmente, como é de rotina, terei 
todo o prazer em manter uma interlocução com V. 
Ex.ª. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª 
adotará o caminho que melhor lhe convier. Quero 
apenas assinalar que fiz a observação porque ainda 
não desdobrei nenhum argumento; estou na parte 
histórica dos fatos. 

O SR. EURICO REZENDE: – Exato. Mas há 
uma preliminar, aí, que revela que V. Ex.ª está 
justamente na área de maior importância de crítica 
ao ato ministerial. É quando sustenta que o Ministro 
do Trabalho, com a sua atitude, negou o direito de 
defesa prévia, ao presidente do sindicato. Logo, é 
êste o instante do meu aparte, para dizer a V. Ex.ª 
que a lei absolutamente não foi descumprida. 
 

Quando em processo de sindicância se apuram 
irregularidades dêsse conteúdo, dessa gravidade, a 
intervenção é imediata, assim diz a lei. Porque, se o 
argumento de V. Ex.ª fôr válido, então um funcionário 
público não poderá jamais ser suspenso do cargo, a 
não ser depois de assegurado pleno direito de 
defesa. Na sistemática legal brasileira, por exemplo, 
feita a sindicância e determinada a abertura de 
inquérito, a suspensão dos funcionários públicos é 
automática. Depois então é que é aberta a plena e 
total oportunidade de defesa, como assegura a 
Constituição. V. Ex.ª mesmo foi Secretário, e dos 
mais brilhantes Secretários que perlustraram a 
administração pública da Bahia. V. Ex.ª mesmo já 
deve ter instaurado inquéritos administrativos contra 
servidores públicos e determinado, por imposição 
legal, a sua suspensão do exercício das funções, 
para que, posteriormente, e só posteriormente, 
fôssem observados os pressupostos e as exigências 
do direito de defesa. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr. 
Presidente, se o nobre Vice-Líder do Govêrno 
tivesse tido a paciência de ouvir-me, não incidiria nos 
equívocos que acaba de praticar. O que acaba de 
sustentar S. Ex.ª infringe a lei vigente, defende uma 
ilegalidade. 

Dizia eu que não era possível, nem do ponto 
de vista jurídico, nem do ponto de vista moral, aplicar 
o Ministro qualquer sanção sem ouvir os acusados. 
Sobretudo não poderia fazê-lo para adotar,  
como adotou, não medida de simples afastamento 
da diretoria do sindicato, para a plena averiguação 
dos fatos. O Ministro, depois de apuração  
sumária, por funcionário da confiança da Delegacia 
do Trabalho e fundado apenas nisso (é o que está no 
seu despacho) resolveu "destituir a Diretoria, o 
Conselho Fiscal e os delegados representantes  
do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria  
de Refinação de Petróleo do Estado da Bahia." 
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Destituiu pois o Ministro tôda a corporação dirigente 
daquele Sindicato, antes de praticar o ato, de 
elementar justiça, de ouvir os acusados. 

A legislação que regula a matéria não lhe 
permite, a rigor, sequer suspender os dirigentes 
sindicais. Admita-se porém que, aplicando norma 
vigente em determinados domínios da pública 
administração, pudesse o Ministro afastar os 
dirigentes sindicais, até a apuração definitiva dos 
fatos. Em nenhuma hipótese poderia destituí-los, 
sem respeitar o direito de defesa. 

E como uma violência leva sempre a outra 
violência, nessa enxurrada foi conduzido o nobre 
Senador Eurico Rezende, ao sustentar a legitimidade 
do ato ministerial. Porque, Sr. Presidente, no mesmo 
capítulo em que enuncia as penalidades, no art. 557, 
§ 2º, a Consolidação é taxativa: 

"Nenhuma pena será imposta sem que seja 
assegurada defesa ao acusado." 

Os dirigentes sindicais já foram destituídos, 
isto é, já perderam, no âmbito da Administração, é 
claro, a chefia do Sindicato, e já sofreram o grave 
constrangimento moral da acusação pública, sem 
defesa regular. 

O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Pois não. 
O SR. EURICO REZENDE: – A questão aí, 

Ex.ª, cai também, resvala para a interpretação. 
Quando a lei dá o direito à autoridade pública, e mais 
que o direito o dever, de afastar o funcionário, êsse 
afastamento se dá por vários modos, òbviamente. V. 
Ex.ª há de convir, não tenho a legislação  
em mãos, não tenho as razões do Sr. Ministro 
presentes aqui à minha análise, mas me parece  
que, assegurado, agora, o direito de defesa, e se 
 

provada a inculpabilidade ou ausência de 
responsabilidade dos elementos destituídos, êles 
tornarão ao cargo. Mesmo porque, se tal não ocorrer, 
de acôrdo com a Constituição nenhuma lesão a 
direito pode ser discricionada do Poder Judiciário. 
Entendo aí a destituição como afastamento para 
indagação sincera da verdade dos fatos. Não vou 
mais apartear V. Ex.ª, mas prometo, ainda hoje, 
recolher as razões do outro lado, da outra margem 
do rio, para compor com V. Ex.ª o debate, aqui, pelo 
menos em igualdade de condições. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Sr. 
Presidente, tenho eu em mãos os dados sôbre os 
fatos e a legislação, e não há como admitir duas 
interpretações. Destituição é destituição, 
afastamento é afastamento. Não queiramos 
confundir as coisas, baralhando o que é claro. O 
Ministro não afastou para apurar; o Ministro destituiu 
a Diretoria do Sindicato. E destituir não é 
afastamento provisório, não é mera suspensão; é a 
penalidade última que cabe, no âmbito da 
Administração, para abrir caminho à permanência de 
uma diretoria interventora, até o momento em que o 
Govêrno propicie a realização de nova eleição 
sindical. 

Conseqüentemente, aqui a interpretação é 
uma só, quer diante do despacho do Ministro, a cuja 
leitura procedi, quer em face da lei, que 
explicitamente declara que nenhuma penalidade 
poderá ser aplicada sem que seja assegurada 
defesa ao acusado. 

Dizia de início que tanto mais imprescindível 
era o cuidado do Sr. Ministro do Trabalho, quando as 
acusações envolvem aspectos morais da direção do 
Sindicato. 

Não a justifico, nem tenho de entrar na defesa, 
pois, cabe aos acusados o pleno esclarecimento  
dos fatos. Certo é, porém, que imediatamente,  
após a publicação e execução do ato de intervenção, 
o Presidente do Sindicato publicou, nos 
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jornais e em nota, um esclarecimento ao povo, fixando 
os diferentes aspectos das acusações, inclusive 
assinalando que várias das práticas, agora 
condenadas, vieram da administração anterior, contra a 
qual o Ministério do Trabalho não adotou nenhuma 
punição. 

Dê-se de barato, entretanto, neste instante, que 
o Ministro tivesse razão nas suas acusações – e não 
quero entrar no mérito delas. O que cabe a esta Casa 
política sustentar é que, acusando o Sindicato de 
irregularidades, o Ministro, representando o Poder 
federal, não pode corrigi-las, praticando outras 
irregularidades. Não se corrige uma ilegalidade, 
praticando outra. O Poder público é investido do poder 
de disciplina ou de correção, inclusive quanto às 
organizações sindicais, para sanar irregularidades, não 
para valer-se delas e, a título de contrariá-las, infringir a 
legislação, que também traça limites à ação do 
Ministério do Trabalho. 

Consuma-se, assim, o ato final do âmbito 
administrativo, com a destituição de todos os dirigentes 
do Sindicato, sem que fôsse respeitado o § 2º do art. 
557, da Consolidação das Leis do Trabalho, que impõe 
respeito ao direito de defesa, antes da aplicação de 
qualquer penalidade. 

A par disso, e dentro da orientação abusiva que 
vem qualificando o procedimento do Govêrno 
revolucionário, desde 1964, não podia faltar à 
execução de um simples ato de administração o 
aparato policial. 

Os Srs. Senadores poderão ver por êste jornal a 
sede do Sindicato sendo invadida por policiais 
fardados, para um simples ato de execução  
de providência ministerial. Mas, então, se o  
Ministério do Trabalho, através do seu Delegado na 
Bahia, pôde entrar no Sindicato e fazer até um  
levantamento contábil, não podia, agora, o Govêrno, 
fazer cumprido o ato de intervenção pelos funcionários 
civis do Ministério? Por que o abuso dês- 
 

se aparato de polícia fardada invadindo o Sindicato? 
É, Sr. Presidente, num ambiente restrito, outra 

demonstração de fato que se estende a tôda a Nação e 
que a ninguém mais pode ser ocultado. O que há, no 
País, evidentemente, é um simulacro de poder  
civil, com o domínio do poder militar, até para execução 
de um simples ato de intervenção num Sindicato.  
Sem que tivesse havido, antes, qualquer rebeldia da 
parte dos seus dirigentes, o Govêrno mobiliza  
tropa policial! É a demonstração da fôrça armada, já 
que o Govêrno sente sua fraqueza diante da opinião 
nacional. 

O SR. LINO DE MATTOS: – V. Ex.ª me permite 
um aparte? (Assentimento do orador.) O fato 
verdadeiramente revoltante que V. Ex.ª traz ao 
conhecimento da Casa e da Nação, é uma reprodução 
do que aconteceu, há cêrca de uns 40 dias, na cidade 
de Osasco, onde, com igual aparato bélico, o Delegado 
do Trabalho decretou a intervenção, no Sindicato  
dos Metalúrgicos, e essa intervenção se verificou,  
à semelhança da denúncia que V. Ex.ª formula, com 
 a presença de policiais fardados e armados  
de metralhadoras, com "brucutus" nas proximidades!... 
Um sindicato pequeno, sindicato modesto,  
dos metalúrgicos de um Município no Estado de São 
Paulo. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Por  
êsses fatos todos, nobre Senador Lino de Mattos,  
é que já se ouve, hoje, nos diferentes pontos  
dêste País, a argüição da sabedoria popular:  
"êste Govêrno não resolve; dissolve! Não administra; 
policial" 

É a triste situação a que está sendo reduzido o 
poder público no País. Vive para dissolver a organização 
sindical; para dissolver a organização estudantil;  
para dissolver os movimentos populares; para ameaçar 
de dissolução o Congresso, pois que, já uma  
vez, cercado e invadido foi pelas tropas oficiais. Mas 
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o Govêrno não resolve o problema da inflação; não 
resolve o problema da reforma agrária; não resolve o 
crescimento da PETROBRÁS, pois, em todos êsses 
setores, o próprio Govêrno está oferecendo os 
testemunhos de sua fragilidade. Ainda há pouco o 
fêz, para citar apenas um exemplo, criando um 
Grupo de Trabalho a fim de cuidar da reforma 
agrária, quando, desde 1964, através de um 
instrumento legal, foram criados os órgãos que 
deveriam promover o desenvolvimento rural do País. 

Mas é que o Govêrno não resolve – dissolve. 
Faltando-lhe capacidade para administrar – que é 
poder criador e de realização – perde o tempo da 
Nação e dela gasta o dinheiro para policiar nacionais 
e estrangeiros, dentro do preconceito, que não 
cessa, de subversão no País. 

Agora mesmo, no preciso instante em que o 
Ministério intervém num dos sindicatos de petróleo, 
na Bahia, os jornais, sobretudo, os de ontem e de 
hoje, voltam a publicar, em largos trechos, 
declarações do Sr. Ministro do Trabalho, tendentes a 
demonstrar que há um processo de subversão no 
País, originado e organizado no meio sindical. 

Fala-se mesmo, com referência ao 
pensamento ministerial, que teria sido encontrado, 
há cêrca de 3 meses, um plano subversivo. Ora, a 
Nação já está cansada de ouvir e ler comentários 
sôbre planos subversivos, quando o Govêrno não 
chega a nenhuma conclusão, nem sôbre corrupção, 
nem sôbre subversão. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Permite-me um 
aparte, Ex.ª? (Assentimento do orador.) Ao dar conta 
da existência do plano subversivo, o Ministro do 
Trabalho, Senador Jarbas Passarinho, afirmou que o 
caso da greve de Osasco, por exemplo, que resultou 
no fechamento do Sindicato dos Metalúrgicos, estava 
previsto, já, no plano. É o caso de se perguntar  
se dêsse plano, também, já estava previsto 
 

o aparte que estou oferecendo a V. Ex.ª no sentido 
de lembrar a intervenção no Sindicato dos 
Metalúrgicos, em Osasco, no Estado de São Paulo, 
com aparato militar idêntico ao aparato militar para 
fechamento do Sindicato de Petróleo, na Bahia. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª tem 
razão. 

O SR. LINO DE MATTOS: – São uns adivinhões. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – A 

coincidência estranha é a de que essas intervenções 
se fazem no preciso instante em que é também 
anunciado um processo subversivo no País. Ora, 
Srs. Senadores, tôda gente sabe que não há 
processo subversivo capaz de gerar-se no meio 
sindical senão quando as massas trabalhadoras 
estão insatisfeitas pela redução de seus direitos, pela 
restrição de seus salários, pelo desrespeito à 
existência de suas organizações sindicais. 
Trabalhadores acatados nos seus direitos e nas suas 
reivindicações não entram em processo de 
subversão. Podem manifestar insatisfação, podem 
revelar resistência diante de atos do Govêrno, mas 
se o Govêrno tem eficiência, há sempre um caminho 
para o diálogo da inteligência entre os trabalhadores 
econômicamente fracos e o Poder Executivo, capaz 
de limitar as prerrogativas do domínio econômico. 

Quando o Govêrno faz da argüição de 
subversão motivo permanente de reduzir a 
capacidade de ação e de funcionamento das 
organizações operárias, passa um atestado de  
sua fraqueza e de sua incompetência. Leigos e 
católicos, no mundo inteiro, proclamam, hoje, e 
desde há muito o fazem os notáveis dominicanos, 
que o comunismo só é perigo entre os povos 
incapazes de resolver a situação de miséria dos 
oprimidos. Os povos que encontram os caminhos de 
solução dos problemas sociais, as nações que 
reduzem o poder dos fortes para dar justa compen- 
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sação aos econômicamente fracos, não precisam 
viver o pânico da subversão, porque encontram, nos 
atos legislativos e administrativos, as medidas 
idôneas a criar o ambiente de paz, de trabalho, de 
equilíbrio, de harmonia. É, de outro lado, 
extremamente estranhável que, decorridos quatro 
anos da vitória da "Revolução", com a eliminação do 
quadro político institucional de todos aquêles que os 
vencedores consideraram prejudiciais à tranqüilidade 
nacional, ainda se venha a falar em processo de 
subversão, para justificar medidas violentas. 

Em verdade, a inquietação que há, no País, no 
meio político, no quadro estudantil, como entre as 
corporações operárias, advém da grave 
circunstância de que o Govêrno Revolucionário 
paralisou a realização de grandes empreendimentos 
e, dia a dia, desestimula os brasileiros, porque, ao 
invés de lhes dar uma palavra de ânimo, sòmente os 
ameaça com a violência e a fôrça. 

O SR. LINO DE MATTOS: – V. Ex.ª permita 
que eu registre, nos Anais da Casa, através do 
discurso oportuno de V. Ex.ª, que até mesmo o Vice-
Presidente da República e Presidente do Congresso 
Nacional, Pedro Aleixo, entrou no cordão daqueles 
que encontram, na acusação de plano subversivo, 
explicação para os atos ditatoriais do Govêrno, 
afirmando Sua Excelência que a idéia de convocação 
de uma Assembléia Constituinte, como abertura para 
se encontrar uma fórmula, é também subversão. A 
idéia de uma Assembléia Constituinte é subversão – 
declaração feita por S. Ex.ª, o Sr. Presidente do 
Congresso, e publicada pela imprensa tôda, se não 
me falha a memória, nas edições de ontem. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Vossa 
Excelência tem razão. E seria um grande serviço ao 
Brasil e, sobretudo, às suas novas gerações, se 
alguém, neste instante, se lembrasse de publicar 
uma coletânea dos contrastes que estão marcando 
 

o pensamento de tantos homens públicos. Não há 
muito os conhecemos pregando a ordem legal e o 
regime democrático, e os vemos convertidos hoje em 
defensores de uma nova ordem, precisamente 
aquela ordem ditatorial em cujo combate todos êles 
conquistaram renome no País. É uma pena! Mas 
êsses fatos precisam ser alinhados, sobretudo para o 
julgamento das novas gerações. Podem êles falar 
em subversão como quiserem, inclusive quando 
alguém se refere à Constituinte. O povo já não se 
ilude, porque os motivos de inquietação estão nos 
fatos, não nas alegações dos interessados. 

Aqui mesmo, por exemplo, nas declarações 
hoje publicadas em O Globo e atribuídas ao Sr. 
Ministro do Trabalho, dito está, entre outros pontos, o 
seguinte: 

"Os salários que estão sendo pagos, 
acentuou, ainda não são justos e, por isso, o 
Ministério do Trabalho continua estudando a 
reformulação da política salarial." 

Os motivos de inquietação estão em fatos 
como êste, Srs. Senadores. É na inadequação dos 
salários com relação ao custo de vida. Isto é que 
está trazendo inquietação aos meios operários. 

Porém, são quase quatro anos decorridos do 
processo revolucionário. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Quatro anos 
completados no dia 1º de abril, já passado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – São quatro 
anos, corrija-se com muita oportunidade, são quatro 
anos decorridos. Êste Govêrno acusou o primeiro 
Poder Revolucionário de fazer restrições excessivas 
aos salários, e de reconhecer que daí adveio uma 
desmedida restrição ao poder aquisitivo dos 
trabalhadores em geral. 

Mas, já há um ano e meio de sua  
atividade administrativa, o que se vê é o  
Sr. Ministro do Trabalho declarando 
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que continua a estudar a reformulação da política 
salarial. O trabalhador, porém, não pode ter suas 
exigências de vida atendidas por um processo de 
reformulação que não sai do âmbito burocrático das 
repartições ministeriais. O salário não se traduz em 
reformulação no papel, mas em concessão de 
recursos materiais adequados a atender às 
necessidades mínimas, para que a família operária 
viva condignamente. Reformule menos e aja mais o 
Ministério do Trabalho. Abra o caminho a assegurar 
aos trabalhadores salários razoáveis, que a agitação 
sindical se reduzirá e ficará, apenas, naquela área 
comum de contestação do sistema e do regime, 
contestação que é própria de todo regime 
democrático. Cesse o Govêrno com a exploração de 
argüir que há uma minoria radical tentando a 
subversão, quando tôda a Nação sabe que a minoria 
radical está dentro do Govêrno, tentando agravar a 
situação para extrair dos brasileiros o resto de 
garantias que ainda está em vigor. 

Nem se confunda mais nessas argüições em 
que ninguém crê. E não há pior desgraça para um 
govêrno do que falar diante da desconfiança geral da 
Nação. Mas é o que está ocorrendo. E isto se sente 
quando se faz um simples contraste de fatos. Houve 
uma brutalidade criminosa em Brasília, há alguns 
dias. Tôda a comunidade local e nacional se ergueu 
para condenar a violência. Que é das providências? 
Os fatos ocorreram a 29 de agôsto. Qual é o policial 
que já foi punido? Qual é a autoridade titular de 
poder de chefia que já foi afastada? Não se sabe de 
providência a não ser uma sindicância que por sua 
própria natureza, pois inquérito não é, não pode 
conduzir às soluções adequadas, reclamadas pela 
Nação. 

Compare-se, porém, a desídia do  
Govêrno, ou a sua cumplicidade com a  
violência, com o que acaba de ocorrer  
na Guanabara: um procurador do Estado 
 

denunciou, ou melhor, representou contra um juiz, 
argüindo fatos indicativos de procedimento irregular 
na condução do processo de falência da PANAIR. 
Imediatamente o Conselho da Magistratura se reúne 
e afasta o juiz, para que o processo tenha curso 
regular, sem suspeição de qualquer natureza. 

As autoridades que querem ser respeitadas 
procedem assim. As que não querem o respeito 
público, é que se perdem nas sindicâncias, sem 
resultado final adequado. (Muito bem!) 

Para isso é que o Govêrno precisa atentar. 
Para essas circunstâncias é que devemos chamar a 
atenção do Senhor Ministro do Trabalho, homem 
inegàvelmente de espírito lúcido. É preciso, porém, 
que S. Ex.ª faça válido, realmente válido, o 
compromisso que assumiu daquela Tribuna, quando 
declarou que podia não ser ministro por muito tempo, 
mas seria permanentemente fiel às suas idéias. Seja 
o Ministro mais fiel às suas idéias do que ao 
Ministério, para que não seja envolvido no terrível 
processo de deterioração de sua autoridade, que 
está atingindo o quadro governamental. 

Sobretudo, Sr. Presidente, nesses 
comentários em que não pretendi defender os 
dirigentes sindicais do Sindicato do Petróleo na 
Bahia, porque êles é que devem defender-se, mas 
em que pretendi defender a supremacia da ordem 
legal, quero assinalar que o Ministro do Trabalho, por 
mais brilhantes exposições que faça, não 
convencerá a ninguém se êle próprio, como neste 
caso da Bahia, confunde autoridade com arbítrio. Se 
dispunha de irregularidades de seu conhecimento, 
aplicasse as medidas cabíveis, observadas as 
formalidades legais. 

Cresce sempre o Govêrno quando tem a 
humildade de ser fiel à Lei. Perde, porém, a 
autoridade quando a título de corrigir anomalias, 
pratica outras tantas irregularidades. Porque as 
irregularidades do Poder Público são extremamente 
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mais graves do que as praticadas pelos particulares. 
(Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Tem a palavra o Sr. Senador Raul Giuberti. (Pausa.) 

Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Senador Desiré Guarani. 

(Pausa.) 
S. Ex.ª desiste da palavra. 
Tem a palavra o Sr. Senador Lino de Mattos. 
O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente, 

desisto da palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – S. 

Ex.ª desiste da palavra. Tem a palavra o nobre 
Senador Victorino Freire. 

O SR. VICTORINO FREIRE (sem revisão do 
orador.): – Sr. Presidente, na Sessão extraordinária 
de ontem, o Senado, na sua elevada soberania, 
recusou a indicação do alto funcionário desta Casa, 
Dr. José Benício da Cunha Mello, para o cargo de 
Juiz Federal, em Sergipe. 

Não discuto, Sr. Presidente, o mérito da 
deliberação mas, sou forçado a vir à tribuna porque o 
grande público toma conhecimento da recusa, mas 
não das razões que a motivaram. E, para ressalvar o 
bom nome dêste funcionário, quero que fique 
registrado, nos Anais do Senado, que jamais houve 
qualquer acusação, quaisquer restrições à sua 
competência, à sua idoneidade e à sua probidade. É 
preciso, para salvaguarda do bom nome do 
funcionário, que se faça registrar nos Anais da Casa, 
que a deliberação obedeceu a motivos de ordem 
política, completamente estranhos à pessoa daquele 
alto e digno funcionário. 

Faço esta declaração, Sr. Presidente,  
com o que julgo interpretar o sentimento  
de tôda a Casa, porque não ouvi de  
nenhum dos Srs. Senadores qualquer 
 

restrição à pessoa do Sr. José Benício da Cunha Mello. 
O SR. EURICO REZENDE: – Permite Vossa 

Excelência um aparte? 
O SR. VICTORINO FREIRE: – Com prazer. 
O SR. EURICO REZENDE: – Quero endossar 

plenamente a declaração de V. Ex.ª que é, sobretudo, 
necessária, tendo em vista que os trabalhos do 
escrutínio são de natureza secreta. E, então, sempre 
que se rejeita um nome no Senado, formam-se, 
normalmente, duas correntes de opiniões: uma, 
entendendo que o nome não reflete a moralidade 
necessária, e a outra corrente deduzindo que o nome 
não exprime um adequado credenciamento intelectual 
ou técnico para a função, cuja investidura é proposta. O 
Senado tem o direito, òbviamente, de recusar 
indicações, mas para que os nomes rejeitados não 
fiquem no mercado das retaliações morais, creio que é 
do nosso dever também, e V. Ex.ª o cumpre 
exemplarmente, dizer que, no caso da recusa quanto ao 
nome do Dr. José Benício da Cunha Mello o que houve, 
o que ocorreu, não foi o exame nem da sua conduta 
moral, social ou pessoal, nem do seu currículo intelectual 
ou cultural, porque disso não se cuidou. Motivos, que 
não vêm ao caso examinar, determinaram, inspiraram o 
voto contrário do Senado. Mas, repito: não houve, com 
essa decisão, nenhuma quebra, nenhuma erosão, por 
mais superficial que seja, no patrimônio moral, intelectual 
e social do nome indicado. 

O SR. VICTORINO FREIRE: – O aparte com 
que me honrou o eminente Senador Eurico Rezende 
põe a questão nos seus devidos têrmos: a decisão 
do Senado foi política, e não em têrmos de exame da 
pessoa do candidato. 

Esta declaração eu faço, Sr. Presidente, para 
resguardo do bom nome do Dr. Cunha Mello. S. S.ª  
é homem môço, e amanhã o Senhor Presidente  
da República poderá indicá-lo para função que 
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envolva matéria política. E, então, o Dr. Cunha Mello 
estaria a coberto da maledicência de dizer-se dêle 
que já fôra recusado pelo Senado, sem que, pari 
passu, se soubesse que a recusa de seu nome se 
devera a motivos políticos. 

Assim, presto o esclarecimento, a fim de que 
conste dos Anais, para o bom nome – repito – do Dr. 
Cunha Mello, alto funcionário da Casa, e sei que, 
com esta atitude, interpreto o sentimento de todo o 
Senado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O 
Senado far-se-á representar na XXI Exposição 
Estadual de Animais, a realizar-se em Pôrto Alegre 
de 14 a 18 do corrente, pelos Srs. Senadores 
Victorino Freire, Guido Mondin e representantes do 
MDB, cujos nomes serão oportunamente indicados 
pelo Líder dêsse Partido (Pausa.) 

Tem a palavra o último orador inscrito, 
Senador Bezerra Neto. 

O SR. BEZERRA NETO: – Sr. Presidente, 
quem percorre o interior de nosso País com olhos de 
ver problemas em questões de interêsse coletivo, 
encontra permanente inspiração, especialmente 
quando se tem meios e veículos de expressar as 
observações. 

É verdade corriqueira, em matéria de 
desenvolvimento dos países, que a agricultura, 
quando um povo alcança elevado estágio 
econômico, não constitui a atividade mais lucrativa. 
Nas nações desenvolvidas o setor industrial urbano, 
manufatureiro, atrai a maior soma de capitais e 
tendências. Daí, por ser indispensável, necessária e 
básica, a agropecuária receber os mais variados 
incentivos, concretas garantias, nos países de alta 
economia. Uma nação capitalista por excelência, os 
Estados Unidos da América, citados como exemplo 
máximo do sucesso do liberalismo econômico, 
adotam multiformes sistemas para a sustentação das 
 

atividades agrícolas, entre êles a distribuição de 
sementes devidamente testadas, a garantia dos preços 
mínimos, a compra dos excedentes da produção, que 
êles, depositando, movimentam depois na regulação 
dos mercados, seja nacional ou internacional. Podemos 
citar outro exemplo, de um país de economia 
radicalmente oposta à do capitalismo americano, a 
União Soviética. Por mais que porfiem os russos no 
desenvolvimento técnico industrial, a agricultura é 
preocupação relevante. Enfim, para resumir, o que 
temos visto? As plataformas políticas, os programas de 
planos político-administrativos, são dominados, nos 
países capitalistas desenvolvidos e nos socialistas, 
pelos temas da agricultura. 

Em nosso País também setores da vida 
pública tratam de tais matérias, e legislação e 
medidas governamentais são publicadas como atos 
executivos. Os preços mínimos e outras providências 
creditícias são solenemente anunciados, ao lado do 
combate à inflação. 

Mas, infelizmente, Senhor Presidente, quem 
anda pelo interior do País, mesmo em zonas férteis, 
animado em busca do trabalho e da prosperidade, 
vê-se obrigado a formar na côrte dos que clamam e 
reclamam providências, muitas vêzes medidas 
elementares e fáceis de serem tomadas. 

Valiosos subsídios, impressionantes 
revelações, neste particular, estamos colhendo aqui 
mesmo, no Congresso Nacional, numa comissão 
sôbre a pecuária, presidida pelo eminente Senador 
Fernando Corrêa da Costa, prestigioso ruralista de 
Mato Grosso, Estado que por duas vêzes governou. 

Percorremos recentemente a região de 
Dourados, no Estado de Mato Grosso, até o seu 
entestamento com São Paulo e às margens dos Rios 
Paraná, Ivinhema e Igatemi. Podemos afirmar que,  
a despeito da crise e da espoliação  
pelos controladores alienígenas do comércio do algo- 
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dão, a zona reage animadoramente. Sua crescente 
produção de soja, mamona, amendoim, milho, arroz 
e até mesmo trigo é colocada a preços 
compensadores. 

A Cidade de Glória de Dourados, sede do 
município do mesmo nome, que é um centro 
populacional importante e irradiador de 
comunicações e atividades da região, já tendo um 
ginásio em vitorioso funcionamento e próspero 
comércio, não conta com uma agência do Banco do 
Brasil. Reconhecemos que muitos esforços vêm 
sendo desenvolvidos pela bancada federal do 
Estado, mas até o momento tudo em vão. Ocupando 
a tribuna do Senado, e na certeza de prestar um 
serviço não à melhoria local, mas ao estímulo e ao 
desenvolvimento da agricultura brasileira, ousamos 
dirigir um apêlo ao Senhor Nestor Jost, Presidente 
do Banco do Brasil, para que seja, de pronto, 
determinada a criação de uma agência do mesmo 
em Glória de Dourados. Sua Excelência poderia 
enviar àquele local um funcionário capaz, de 
confiança, e êle, ao regressar da diligência, deverá 
ser de opinião a favor da urgência, da imediata 
criação daquele estabelecimento. 

Ajuntamos até outra sugestão: que a bancada 
da ARENA de Mato Grosso, com o seu reconhecido 
e acatado prestígio junto ao eminente Presidente da 
República, exerça tôda a pressão possível para a 
obtenção daquele objetivo. Nós, do MDB, faremos 
depois a festa e reconheceremos que foi a ARENA 
que arranjou a agência do Banco do Brasil para 
Glória de Dourados. O que nos interessa é que lá se 
faça presente o Banco do Brasil. 

O que não pode é continuar a situação  
atual. O agricultor ou o pecuarista, para  
fazer qualquer operação bancária, de teto 
insignificante, tem de fazer mais de uma viagem  
à Cidade de Dourados, e quando consegue  
o financiamento, que não pode passar de mil 
cruzeiros novos e até há pouco tempo não poderia ir 
 

além dos quatrocentos cruzeiros, pesadas são as 
despesas extras das viagens. 

Outro pormenor que se deve levar ao 
conhecimento do Presidente Nestor Jost, ilustre 
prócer gaúcho. Encontramos observadores atentos 
na região, muitos dêles de origem rio-grandense, 
mostrando que em localidades de menor expressão 
econômica, no Rio Grande do Sul, foram criadas 
recentemente agências do Banco do Brasil. Ouvimos 
melancòlicamente tais revelações, especialmente se 
comprovadas, quando também ouvimos que os 
responsáveis por serviços federais usam 
discriminações, atendendo prioritàriamente seus 
Estados de origem. 

Sr. Presidente, chamava-se a isso "montagem 
de máquina eleitoral ou eleitoreira", e acredito que 
hoje tenha a mesma denominação, o mesmo 
significado. 

O SR. FERNANDO CORRÊA: – Permite-me 
V. Ex.ª um aparte? 

O SR. BEZERRA NETO: – Com prazer. 
O SR. FERNANDO CORRÊA: – Agradeço, 

inicialmente, as gentis palavras proferidas por V. Ex.ª 
a meu respeito. As grandes dificuldades do Banco do 
Brasil em instalar, inclusive no nosso Estado, 
agências já criadas, é falta de pessoal para fazê-las 
funcionar. O Banco do Brasil está lutando com uma 
grande dificuldade em obter funcionários para as 
novas agências. Quando, tratando com outros 
parlamentares, no Gabinete da Presidência do 
Banco do Brasil, no Rio, disse-me o Dr. Nestor Jost, 
Presidente da nossa maior Casa de Crédito, que a 
grande dificuldade para atender aos pedidos, às 
solicitações – aliás muito justas – de instalações de 
agências do Banco do Brasil, em diversas 
localidades do País, é justamente essa falta de 
funcionários. 

O SR. BEZERRA NETO: – A observação  
de V. Ex.ª, Senador Fernando Corrêa,  
é respeitável, mas eu posso adiantar 
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que êsse impasse está sendo resolvido, amenizado 
ou, melhor, já não há mais razão para ser invocado. 
Temos uma relação de concursados, aprovados para 
o Banco do Brasil, que aguardam sua nomeação, 
inclusive no nosso Estado. 

O SR. FERNANDO CORRÊA: – Mas, para o 
quadro de pessoal dirigente da agência é que há 
dificuldades, não para os outros funcionários cujos 
cargos podem ser preenchidos por funcionários em 
início de carreira. Refiro-me ao pessoal dirigente da 
agência, como gerente, subgerente, contadores etc. 

O SR. BEZERRA NETO: – Não há dúvida de 
que, se o Banco do Brasil já tivesse aproveitado essa 
centena de concursados, aprovados há mais de um 
ano, êsses moços não seriam funcionários 
experimentados, mas juntados a um ou dois 
funcionários experimentados, teríamos instalada uma 
agência em uma localidade pequena. 

O SR. FERNANDO CORRÊA: – Que V. Ex.ª 
não receba minhas palavras como contestação ao 
seu belo discurso, com o qual estou de pleno acôrdo. 
É preciso mais e mais agências do Banco do Brasil 
instaladas por todo o nosso vasto território, 
principalmente em zona de grande movimento como 
é a de Dourados, em Mato Grosso. Em defesa do 
Banco do Brasil, quero dizer que muitas agências 
criadas, inclusive três em nosso Estado, não foram 
instaladas por falta de pessoal técnico adequado 
para o seu funcionamento. 

O SR. BEZERRA NETO: – As palavras de V. 
Ex.ª, que já foram abonadas no começo das minhas 
despretensiosas considerações, apenas revelam que 
V. Ex.ª tratou do problema no Banco do Brasil, como 
eu já tinha dito, e ouviu essa declaração dos 
responsáveis. Mas, não sou tão pessimista, acredito 
que já possam ser instaladas agências, como a de 
Dourados. Não é difícil. 

E, Sr. Presidente, como dizia, na observação 
da direção nacional dos nossos serviços públicos, 
devemos olhar a administração nacionalmente, de 
um ponto de vista global, no interêsse nacional. 
Todos somos brasileiros e é primordial atacar o 
serviço para que melhor atenda ao desenvolvimento 
integrado, para usar um adjetivo da moda. 

Com estas considerações justificamos o 
requerimento de nossa autoria, sôbre a criação da 
agência do Banco do Brasil, em Glória de Dourados. 
Voltaremos a esta tribuna para tratar de questões ligadas 
à nossa agropecuária, na região mato-grossense, de 
imediata repercussão no quadro brasileiro. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Há ainda um requerimento de informações do Sr. 
Senador Júlio Leite, que vai ser lido pelo Sr. 1º-
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.173, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, nos têrmos e prazos regimentais, 

sejam solicitadas ao Poder Executivo, através do 
Ministério do Planejamento e Coordenação-Geral, as 
seguintes informações: 

1ª) quantos servidores públicos federais, da 
administração direta ou descentralizada, requereram 
a concessão de "licença extraordinária"; 

2ª) dos servidores referidos no item anterior, 
quantos tiveram seus pedidos deferidos, 
discriminando-se: 

a) o órgão a que pertencem; 
b) a categoria funcional; 
c) a data em que foi requerida e a data em que 

foi concedida a licença; 
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3ª) quantos tiveram os respectivos pedidos 
indeferidos, indicando-se a mesma discriminação do 
item anterior; 

4ª) qual a economia proporcionada aos cofres 
públicos com a concessão da licença extraordinária 
conferida aos servidores beneficiados até esta data, 
discriminadamente, mês a mês. 

 
Justificação 

 
O presente requerimento visa a conhecer qual 

a economia já proporcionada aos cofres públicos, 
com a instituição da licença extraordinária, no 
corrente exercício. Segundo as notícias já 
divulgadas, é ínfimo o número de servidores 
atendidos, apontando-se, como causa dêsse 
pequeno número de beneficiários, impedimentos de 
ordem burocrática, que por esta proposição 
desejamos conhecer. 

Sala das Sessões, em 11 de setembro de 
1968. – Júlio Leite. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O 
requerimento lido vai à publicação e, em seguida, 
será despachado pela Presidência. 

A Mesa comunica que os membros do MDB, 
na Comissão que representará o Senado na 
Exposição de Pôrto Alegre, de 14 a 18 do corrente, 
serão os Srs. Senadores Aurélio Vianna e Desiré 
Guarani. 

Por indicação do líder do MDB, foi designado o 
Sr. Senador Bezerra Neto para pronunciar discurso, 
em nome do Senado Federal, na homenagem a ser 
prestada ao Primeiro-Ministro Sra. Indira Ghandi, 
quando de sua próxima visita ao País. 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Oscar Passos – Edmundo Levi – Milton Trindade 

– Lobão da Silveira – Victorino Freire – Petrônio 
 

Portela – Sigefredo Pacheco – Menezes Pimentel – 
Duarte Filho – Dinarte Mariz – Ruy Carneiro – 
Argemiro de Figueiredo – Júlio Leite – José Leite – 
Josaphat Marinho – Milton Campos – João Abrahão 
– Armando Storni – Pedro Ludovico – Adolpho 
Franco – Antônio Carlos. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Item 1 
 
Votação (apreciação preliminar da 

constitucionalidade, de acôrdo com o art. 265 do 
Regimento Interno), em primeiro turno, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 135, de 1958 (número 2.747-B, de 
1957, na Casa de origem), que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores – Serviço de Assistência a 
Menores –, o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00, 
destinado à conclusão das obras do Patronato 
Agrícola e Industrial (PAI), na cidade de Araguari, 
Estado de Minas Gerais, tendo: 

PARECER, sob nº 701, de 1968, da 
Comissão: 

– de Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade. 

Na Sessão do dia 9 do corrente foi encerrada 
a discussão da matéria. 

Em votação o projeto, que tem parecer pela 
inconstitucionalidade. 

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está rejeitado. 
O projeto será arquivado e será feita a devida 

comunicação à Câmara dos Deputados. 
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É o seguinte o projeto rejeitado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 135, DE 1958 

 
(Nº 2.747-B/57, na Casa de origem) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores – Serviço 
de Assistência a Menores –, o crédito especial de 
Cr$ 2.000.000,00, destinado à conclusão das obras 
do Patronato Agrícola e Industrial (PAI), na cidade de 
Araguari, Estado de Minas Gerais. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a 

abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores 
– Serviço de Assistência a Menores –, o crédito 
especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
cruzeiros), destinado à conclusão das obras do 
Patronato Agrícola e Industrial (PAI), na cidade de 
Araguari, Estado de Minas Gerais. 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): 
 
Item 2 
 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 

1.010, de 1968, de autoria do Sr. Senador Josaphat 
Marinho, solicitando informações ao Ministério da 
Fazenda sôbre a contratação, pelo Banco do Brasil, 
de dois empréstimos com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no valor total de US$ 
25.000.000, sob a garantia, mediante fiança, do 
Tesouro Nacional, de acôrdo com a decisão daquele 
estabelecimento nacional, em reunião de sua 
Diretoria de 22 de maio de 1968 (Diário Oficial de 30 
de maio de 1968). 

A matéria teve sua discussão encerrada na 
Sessão de ontem e deixou de ser submetida a votos 
por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

requerimento queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Está aprovado. 
Serão solicitadas as informações. 
É o seguinte o requerimento aprovado: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.010, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeremos que, cumpridas as formalidades 

regimentais, sejam solicitadas ao Poder Executivo, 
por intermédio do Ministério da Fazenda, as 
seguintes informações: 

1) Foi concluída pelo Banco do Brasil a 
contratação dos dois empréstimos com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor 
total de US$ 25.000.000, sob a garantia, mediante 
fiança, do Tesouro Nacional, de acôrdo com a 
decisão daquele estabelecimento nacional, em 
reunião de sua Diretoria de 22 de maio de 1968 
(Diário Oficial de 30 de maio de 1968)? 

2) Quais os motivos determinantes da 
deliberação do Banco do Brasil de que "em 
nenhum caso" os créditos resultantes dos 
empréstimos "poderão ser destinados a: fomento 
da produção do café, banana ou cacau, incluindo 
seu processamento primário, nem da produção de 
açúcar, cru ou refinado; gastos gerais de 
administração dos beneficiários; capital de 
trabalho; compra de terrenos; ou refinanciamento 
de dívidas"? 

3) Especìficamente, quais as razões  
que conduziram o Banco do Bra- 
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sil a excluir o cacau, inclusive seu processamento 
primário, de qualquer vantagem a destinação do 
produto dos empréstimos? 

 
Justificação 

 
O Diário Oficial de 30 de maio de 1968 publica 

Ata da sessão extraordinária da Diretoria do Banco 
do Brasil, realizada em 22 de maio, em que foi 
aprovada "a contratação de dois empréstimos com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor de US$ 25.000.000 (vinte e cinco milhões de 
dólares), a serem amparados por fiança do Tesouro 
Nacional". 

Na definição das características dos 
empréstimos, esclarece a Ata, quanto à finalidade 
dêles, que se destinam a "colaborar no 
financiamento de um programa de desenvolvimento 
das pequenas e médias indústrias de produtos 
agropecuários, florestais, de pesca e seus ramos 
conexos, auxiliares ou complementares". 

Ressalva, porém, a Ata: "Em nenhum caso os 
créditos poderão ser destinados a: fomento da 
produção de café, banana ou cacau, incluindo seu 
processamento primário, nem da produção de 
açúcar, cru ou refinado; gastos gerais de 
administração dos beneficiários; capital de trabalho; 
compra de terrenos; ou refinanciamento de dívidas". 

Como não são expostos os motivos das 
exclusões declaradas, o presente requerimento é para 
obter as informações cabíveis, a fim de que o Senado 
Federal fique habilitado a oportuno exame da matéria. 

Sala das Sessões, em 22 de agôsto de 1968. 
– Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): 
 
Item 3 
 
Votação (apreciação preliminar  

da constitucionalidade, de acôrdo com 
 

o art. nº 265 do Regimento Interno), em primeiro 
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 79, de 1968, 
de autoria do Sr. Senador Bezerra Neto, que dispõe 
sôbre enquadramento de servidores burocráticos 
lotados nas Alfândegas e Mesas de Rendas 
Alfandegadas no Grupo Ocupacional AF-300 – Fisco, 
e dá outras providências, tendo: 

PARECER, sob nº 668, de 1968, da 
Comissão: 

– de Constituição e Justiça, pela rejeição, por 
inconstitucionalidade. 

A matéria teve a sua discussão encerrada na 
Sessão de ontem e deixou de ser votada por falta de 
quorum. 

Em votação o projeto, que tem parecer pela 
inconstitucionalidade. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Está rejeitado. 
O projeto vai ao arquivo. 
É o seguinte o projeto rejeitado: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 79, DE 1968 

 
Dispõe sôbre enquadramento de servidores 

burocráticos lotados nas Alfândegas e Mesas de 
Rendas Alfandegadas no Grupo Ocupacional AF-
300-Fisco, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Passam a integrar o Grupo 

Ocupacional AF-300-Fisco os atuais servidores 
burocráticos do Ministério da Fazenda, que contem 
pelo menos 5 (cinco) anos de serviços ininterruptos 
ou não computados pela União, com lotação  
nas Alfândegas e Mesas de Rendas Alfandegadas,  
e que tenham exercido atribuições diversas  
das pertinentes às classes dos respectivos cargos  
e da competência exclusiva de Agente Fiscal 
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do Impôsto Aduaneiro, assim definidas em lei ou 
regulamento, desde que em 25 de fevereiro de 1967 
se encontrassem nessa situação, tendo em vista os 
princípios fundamentais preconizados pelo Decreto-
Lei nº 200/67. 

§ 1º – O enquadramento a que se refere êste 
artigo abrange sòmente os servidores ocupantes de 
cargo imediatamente superior ao nível 11, devendo, 
entretanto, haver equivalência com o cargo que 
ocupavam na data da publicação desta Lei. 

§ 2º – É facultado ao servidor amparado por 
esta Lei optar pela nova situação, por escrito, dentro 
de 30 (trinta) dias. 

Art. 2º – A despesa com a execução desta Lei 
será atendida pelos recursos próprios do Ministério 
da Fazenda. 

Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 
Mesa faz uma inversão na Ordem do Dia, de vez que 
o item nº 4 é de votação por escrutínio secreto. 

 
Item 5 
 
Discussão, em primeiro turno, em regime de 

urgência (art. 326, nº 5-C, do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado nº 73/68, de autoria do 
Senador Lino de Mattos, que dispõe sôbre a 
prestação de exame psicotécnico, para o 
preenchimento e exercício de funções policiais do 
pessoal do Departamento de Polícia Federal, das 
Polícias Militares e das Polícias Civis, e dá outras 
providências, dependendo de pareceres das 
Comissões: 

 
– de Constituição e Justiça; 
– de Serviço Público Civil; e 
– de Segurança Nacional. 
Sôbre a mesa, os pareceres  

das Comissões de Constituição e Justiça e de 
 

Serviço Público Civil, que vão ser lidos pelo Sr. 1º-
Secretário. 

São lidos os seguintes: 
 

PARECER 
Nº 738, DE 1968 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 73, de 1968, que 
dispõe sôbre a prestação de exames psicotécnicos 
para o preenchimento e exercício de funções 
policiais do pessoal do Departamento de Polícia 
Federal, das Polícias Militares, das Polícias Civis, e 
dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Carlos Lindenberg. 
De iniciativa do ilustre Senador Lino de Mattos, 

o presente projeto, em seu artigo 1º, estabelece a 
obrigatoriedade da "prestação de exame 
psicotécnico em caráter eliminatório e irrecorrível" 
para o preenchimento e exercício de função ou cargo 
policial "do pessoal do Departamento de Polícia 
Federal (PDF), das Polícias Militares e das Polícias 
Civis dos Estados, Territórios e Distrito Federal." 

O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que 
"os atuais ocupantes de função ou cargo policial 
estão obrigados ao referido exame dentro de cento e 
oitenta dias da regulamentação da Lei". Não 
logrando habilitação, êsses servidores "serão 
afastados de suas atividades policiais e 
aproveitados, tanto quanto possível, em funções 
burocráticas das corporações a que pertencerem". 

2. O Autor, em sua justificativa, afirma: 
"O policial civil ou militar, quer do policiamento 

ostensivo, quer do policiamento preventivo e 
repressivo, deve ser sempre e antes de tudo um 
agente idôneo da segurança pública e da ordem 
social. 

Ora, é oportuno e mesmo necessário que, 
para o exercício de tão importante atividade, sejam 
dêle exigidos certos requisitos de natureza psicos- 
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somática, tais como equilíbrio emocional e contrôle 
de dinamismo instintivo, a que se refere a moderna 
Psicologia Dinâmica, além de um indispensável 
conhecimento de noções elementares de relações 
humanas. 

Na realidade, não é concebível que, na 
admissão aos quadros de uma corporação policial, 
não se proceda a uma rigorosa seleção, com base 
nos dados e ensinamentos da Psicotécnica 
contemporânea." 

3. É evidente que o sistema policial vigorante 
no País precisa ser reformulado e aperfeiçoado para 
cumprir suas altas finalidades perante a sociedade e 
o Estado. 

Tal sistema, entretanto, só poderá ser 
aperfeiçoado, humanizado, no momento em que 
forem selecionados, rigorosa e tècnicamente, 
aquêles que o irão integrar como agentes de Poder 
na missão árdua e espinhosa de policiar. Colocar-se 
à frente de corporações policiais, civis ou militares, 
cidadãos de alto gabarito, responsáveis e 
capacitados, dando-lhes, porém, auxiliares 
despreparados, ignorantes, muitas vêzes marginais e 
até sicários, corresponde a não resolver o problema 
e até a agravá-lo, como, não podemos esconder, tem 
acontecido entre nós. Em verdade, sob a sombra de 
um chefe digno e capaz, não raro se cometem, 
contra suas ordens e sem seu conhecimento, 
violências e crimes que pessoas normais não 
praticariam. 

É isso que o projeto visa a corrigir, no que tem 
inteira razão seu nobre Autor. 

O primeiro passo a ser dado está, justamente, 
na escolha, na seleção dos homens que irão cumprir 
as missões de rotina, porém difíceis, porque junto 
aos seus semelhantes. 

4. Não obstante os nobres e elevados 
propósitos do Autor, no entanto, o projeto, a nosso 
ver, ao determinar a obrigatoriedade do mencionado 
exame, no art. 1º, para as Polícias Civis e Milita- 
 

res dos Estados, é inconstitucional, pois fere o 
princípio da autonomia dos Estados, consagrado na 
Constituição do Brasil. 

5. O disposto in fine do parágrafo único do 
artigo 1º, por sua vez, precisa ser reformulado, pois 
não é cabível que se determine o afastamento dos 
atuais policiais não habilitados no exame em questão 
– e o seu aproveitamento "em funções burocráticas 
das corporações a que pertencerem". A norma é 
muito ampla e poderia implicar em interpretações 
errôneas, em detrimento até mesmo do dispositivo 
constitucional que exige prévio concurso público para 
o preenchimento dos cargos públicos. 

6. O artigo 2º, também, como se encontra, 
incide na mesma inconstitucionalidade do art. 1º, 
quando manda incluir, nos currículos das Academias 
Estaduais de Polícia ou estabelecimentos 
congêneres, a cadeira "Introdução à Psicologia das 
Relações Humanas". 

7. É bem verdade que as Polícias Estaduais, 
Civis ou Militares, talvez mais que a Federal, 
precisem de uma reformulação completa, que 
certamente será feita ante as sugestões dêste 
projeto. 

8. O projeto, em seu conjunto, contém idéia 
salutar e merecedora de aprovação, desde que 
escoimados os pontos acima mencionados, de sua 
inconstitucionalidade. 

9. Diante do exposto, opinamos pela 
aprovação do projeto na forma do seguinte: 

 
Substitutivo 

 
Dê-se ao projeto a seguinte redação: 
Estabelece a obrigatoriedade de exame 

psicotécnico para o exercício de cargo ou função 
policial, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Para o exercício de  

cargo ou função policial, civil ou militar, é 
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obrigatória a aprovação em prévio exame 
psicotécnico. 

Parágrafo único – Os atuais ocupantes de cargo 
ou função policial estão obrigados ao exame de que trata 
êste artigo, dentro de 180 (cento e oitenta) dias da data 
do decreto que regulamentar esta Lei, para fins de 
seleção e afastamento da atividade policial dos 
inabilitados, com o aproveitamento dos mesmos em 
atividades compatíveis com a sua capacidade. 

Art. 2º – Entre as disciplinas de caráter obrigatório 
nos currículos das Academias de Polícia Federal, ou 
estabelecimentos congêneres, será incluída a de 
"Introdução à Psicologia das Relações Humanas". 

Art. 3º – O Poder Executivo, dentro de noventa 
(90) dias da vigência desta Lei, baixará os atos 
necessários à sua regulamentação. 

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 5º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala das Comissões, em 3 de setembro de 
1968. – Aloysio de Carvalho, Presidente em 
exercício – Carlos Lindenberg, Relator – Nogueira da 
Gama – Argemiro de Figueiredo – Edmundo Levi – 
Bezerra Neto – Adolpho Franco – Clodomir Millet – 
Arnon de Mello. 

 
PARECER 

Nº 739, DE 1968 
 
da Comissão do Serviço Público Civil, sôbre o 

Projeto de Lei do Senado nº 73, de 1968. 
 
Relator: Sr. Paulo Torres. 
Apresentado pelo ilustre Senador Lino  

de Mattos, o presente projeto dispõe, em seu art.  
1º, que "para o preenchimento e exercício de função 
ou cargo policial do pessoal do Departamento  
de Polícia Federal (DPF), das Polícias Militares  
e das Polícias Civis dos Estados, Territó- 
 

rios e Distrito Federal, é obrigatória a prestação de 
exame psicotécnico em caráter eliminatório e 
irrecorrível". 

O parágrafo único do mesmo artigo 
estabelece: "os atuais ocupantes de função ou cargo 
policial estão obrigados ao exame de que trata êste 
artigo, dentro de 180 dias da data do decreto da 
regulamentação. Os que não lograrem habilitação, 
serão afastados de suas atividades policiais e 
aproveitados, tanto quanto possível, em funções 
burocráticas das corporações a que pertencerem". 

2. O Autor, justificando a proposição, após 
ressaltar que o policial deve ser sempre um "agente 
idôneo da segurança pública e da ordem social", 
assim se expressa: 

"Ora, é oportuno e mesmo necessário que, 
para o exercício de tão importantes atividades, sejam 
dêles exigidos certos requisitos de natureza 
psicossomática, tais como equilíbrio emocional e 
contrôle do dinamismo instintivo, a que se refere a 
moderna Psicologia Dinâmica, além de um 
indispensável conhecimento de noções elementares 
de relações humanas. 

Na realidade, não é concebível que, na 
admissão aos quadros de uma corporação policial, 
não se proceda a uma rigorosa seleção, com base 
nos dados e ensinamentos da psicotécnica 
contemporânea." 

3. A Comissão de Constituição e Justiça, 
ouvida a respeito, opinou pela aprovação do projeto, 
na forma do substitutivo que apresentou, 
escoimando o projeto de algumas 
inconstitucionalidades. 

O relator da matéria naquela Comissão, o 
ilustre Senador Carlos Lindenberg, assim se 
manifesta sôbre a mesma: 

"É evidente que o sistema policial vigorante  
no País precisa ser reformulado e aperfeiçoado  
para cumprir suas altas finalidades perante  
a sociedade e o Estado. Tal sistema, en- 
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tretanto, só poderá ser aperfeiçoado, humanizado, 
no momento em que forem selecionados, rigorosa e 
tècnicamente, aquêles que o irão integrar como 
agentes do Poder, na missão árdua e espinhosa de 
policiar. Colocar-se à frente de corporações policiais, 
civis ou militares, cidadãos de alto gabarito, 
responsáveis e capacitados, dando-lhes, porém, 
auxiliares despreparados, ignorantes, muitas vêzes 
marginais e até sicários, corresponde a não resolver 
o problema e até a agravá-lo, como, não podemos 
esconder, tem acontecido entre nós. Em verdade, 
sob a sombra de um chefe digno e capaz, não raro 
se cometem, contra suas ordens e sem seu 
conhecimento, violências e crimes que pessoas 
normais não praticariam. É isso que o projeto visa a 
corrigir, no que tem inteira razão seu nobre autor. 

O primeiro passo a ser dado está, justamente, 
na escolha, na seleção dos homens que irão cumprir 
as missões de rotina, porém difíceis, porque junto 
aos seus semelhantes." 

4. O substitutivo da Comissão de Constituição 
e Justiça eliminou, do projeto, tôda e qualquer 
referência às policias civis dos Estados, Territórios e 
Distrito Federal, dizendo respeito, tão-sòmente, "ao 
exercício de cargo ou função policial civil ou militar", 
do âmbito federal. O parágrafo único do artigo 1º do 
substitutivo trata, de forma mais perfeita e escorreita, 
sôbre o aproveitamento dos atuais policiais, 
considerados inabilitados no exame psicotécnico, a 
serem aproveitados em "atividades compatíveis com 
a sua capacidade". 

5. No nosso entender, trata-se de matéria mais 
própria para ser tratada na ocasião em que forem 
baixadas as instruções ou regulamentação do concurso. 

Nada impede, entretanto, conste de  
lei a referida exigência de prévio exame 
 

psicotécnico, que julgamos, aliás, louvável. 
6. No que compete a esta Comissão examinar, 

nada há que possa ser oposto ao projeto, razão  
por que opinamos pela sua aprovação, na forma  
do substitutivo da Comissão de Constituição  
e Justiça. 

Sala das Comissões, em 10 de setembro de 
1968. – Eurico Rezende, Presidente – Paulo Torres, 
Relator – Leandro Maciel – Adalberto Sena – Carlos 
Lindenberg. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O 
parecer da Comissão de Serviço Público Civil é pela 
aprovação do projeto, nos têrmos do substitutivo da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Solicito o parecer da Comissão de Segurança 
Nacional. (Pausa.) 

Não estando presente nenhum membro 
daquele douto órgão técnico da Casa, solicito ao Sr. 
Senador Fernando Corrêa que ofereça parecer, em 
nome da Comissão de Segurança Nacional. 

O SR. FERNANDO CORRÊA (lê o seguinte 
parecer.): – Sr. Presidente, o presente projeto, de 
autoria do ilustre Senador Lino de Mattos, objetiva 
tornar obrigatório o exame psicotécnico "para o 
preenchimento e exercício de função ou cargo 
policial do pessoal do Departamento de Polícia 
Federal (DPF), das Polícias Militares e das Polícias 
Civis dos Estados, Territórios e Distrito Federal". 

2. Sôbre o assunto, o autor, em sua 
justificação, assim se manifesta: 

"Faz-se mister a adoção de medidas 
legislativas, como as alvitradas no presente projeto, 
que, propiciando meios eficazes de aperfeiçoamento 
psicológico de nossos agentes policiais, consigam, 
dentro de curto lapso de tempo, dar à Nação  
um corpo de policiais altamente habilitado, 
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cônscio de suas elevadas atribuições e à altura 
dos reclamos e exigências do mundo moderno." 

3. A Comissão de Constituição e Justiça, 
julgando que "o projeto, em seu conjunto, contém 
idéia salutar e merecedora de aprovação", 
apresentou substitutivo, escoimando algumas 
inconstitucionalidades existentes, relativas à 
autonomia dos Estados. 

Pelo substitutivo, fica estabelecido, tão-
sòmente, que "para o exercício de cargo ou 
função policial, civil ou militar, é obrigatória a 
aprovação em prévio exame psicotécnico". O 
substitutivo mantém as principais sugestões do 
projeto, mas em relação ao âmbito federal. 

4. No âmbito da competência regimental 
desta Comissão, nada há que possa ser  
argüido contra o projeto. Ao contrário, tôdas  
as medidas que visem a trazer maior 
tranqüilidade e segurança para o povo brasileiro 
só podem ser merecedoras do nosso aplauso e 
concordância. 

5. Diante do exposto, opinamos pela 
aprovação do projeto, nos têrmos do substitutivo 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Em discussão o projeto e o substitutivo. 

Se não houver quem desejar fazer uso da 
palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação o substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça, e que tem preferência 
regimental. 

Os Srs. Senadores que aprovam o 
substitutivo queiram conservar-se sentados. 
(Pausa.) 

Está aprovado o substitutivo. Fica prejudicado 
o projeto. 

A matéria vai à Comissão de Redação, para 
redigir o vencido, para votação em segundo turno. 

 
Item 6 
 
Projeto de Lei do Senado, nº 22, de 1966, de 

autoria do Senador Aarão Steinbruch, que dá nova 
redação aos arts. 31 da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto 
de 1960, e 65 do Decreto nº 48.959-A, de 19 de 
setembro de 1960. (Matéria prejudicada em virtude da 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara, nº 32, de 
1968, em 29 de abril de 1968, projeto que se 
transformou na Lei nº 5.440-A, de 23 de maio de 1968.) 

A Presidência declara prejudicada a matéria, 
encaminhando-a ao arquivo. 

 
Item 4 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara nº 10, de 1968 (nº 207-B/67, na Casa de 
origem), que dispõe sôbre a contagem de tempo de 
serviço dos funcionários, e dá outras providências 
(em regime de urgência, nos têrmos do art. 326, nº 
5-C, do Regimento Interno, em virtude de aprovação 
do Requerimento nº 1.091, de 1968, de autoria do 
Sr. Senador Vasconcelos Tôrres), tendo: 

 
PARECERES, sob nºs 675, 676, 677, 678 e 

715, de 1968, das Comissões: 
– de Serviço Público Civil: 
1º pronunciamento – favorável; 
2º pronunciamento – (em virtude da aprovação 

do Requerimento nº 1.089/68, do Sr. Senador 
Antônio Carlos) – apresentando substitutivo; 

– de Finanças, apresentando substitutivo; 
– de Constituição e Justiça, favorável  

ao substitutivo da Comissão de Finanças, apresen- 
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tando a Subemenda nº 1-CCJ e solicitando audiência 
da Comissão de Legislação Social; e 

– de Legislação Social, favorável ao 
substitutivo da Comissão de Finanças, contrário à 
subemenda da Comissão de Constituição e Justiça e 
apresentando subemenda. 

Na Sessão de 29 de agôsto, após a fala da 
Presidência, foi considerado inexistente parecer da 
Comissão de Serviço Público Civil, por não encontrar 
apoio regimental. Na mesma Sessão, foi aprovado 
requerimento, de autoria do nobre Senador Antônio 
Carlos, solicitando nova audiência daquela 
Comissão. 

A Comissão de Serviço Público Civil conclui, 
em seu parecer, pela aprovação do substitutivo que 
apresenta, englobando tôdas as sugestões já 
apresentadas. 

Solicito o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça sôbre o substitutivo da 
Comissão de Serviço Público Civil. O Relator é o Sr. 
Senador Eurico Rezende. 

Tem S. Ex.ª a palavra. 
O SR. EURICO REZENDE (para emitir 

parecer. Sem revisão do orador.): – Sr. Presidente, 
o projeto trata da intercomunicabilidade de tempo de 
serviço prestado no Serviço Público e na alçada da 
iniciativa privada, e dispõe: 

(Lendo.): 
"Art. 1º – Quando o trabalhador houver sido 

nomeado funcionário e houver prestado serviço 
privado e público, não simultâneamente, num 
montante de 35 anos, poderá aposentar-se com 
proventos proporcionais em cada uma das 
Administrações. 

§.1º – Êsse tempo de serviço é reduzido para 
30 anos se o requerente pertencer ao sexo feminino. 

§ 2º – Sòmente será contado ao  
trabalhador o tempo de serviço du- 
 

rante o qual êle houver contribuído para Instituto de 
Previdência. 

Art. 2º – Para os efeitos desta Lei, o serviço do 
trabalhador deve ter sido prestado na qualidade de 
empregado de natureza não-eventual. 

Art. 3º – O custeio da aposentadoria na 
Previdência correrá por conta do saldo das contribuições 
recolhidas pelos trabalhadores enquadrados nesta Lei. 

Art. 4º – O funcionário de que trata esta Lei só 
deixará pensão pelo IPASE, a qual obedecerá à 
legislação vigente. 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 6º – Revogam-se as disposições em 
contrário." 

A matéria, que veio da Câmara, mereceu 
exame, mas em têrmos contraditórios, das várias 
comissões. 

A Comissão de Serviço Público, apreciando o 
assunto, ofereceu um substitutivo que, a nosso ver, 
atende melhor e sem favoritismo a reivindicação 
constante da proposição aprovada pela Câmara. 

O projeto aprovado pela outra Casa não 
merece, data venia, a acolhida plena do Senado, 
porque não se deve contar ilimitadamente o tempo 
de serviço prestado nas emprêsas particulares, pois 
todos sabemos que pessoas de menor idade têm 
permissão legal para desempenhar atividade 
privada, preenchidos determinados requisitos, 
inclusive o do limite de idade. 

Então teríamos, se convertido em lei o projeto 
da Câmara, funcionários públicos que ingressaram 
no serviço privado, por exemplo, com 15 anos de 
idade e já na faixa de aposentadoria, ou então, 
próximos de usufruir os benefícios da aposentadoria 
no serviço público. 

Então, o substitutivo da Comissão  
de Serviço Público, sem rejeitar os desígnios, 
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os propósitos e as intenções do projeto 
originàriamente aprovado, deu um tratamento lógico, 
adequado, equilibrado e com espírito de justiça  
ao que se pretende conseguir em matéria  
de intercomunicabilidade de tempo de serviço 
prestado. 

Diz o substitutivo: 
"Art. 1º – O tempo de serviço apurado na 

forma da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960, e o 
apurado na forma da Lei nº 1.711, de 28 de outubro 
de 1952, poderão ser somados, para efeito de 
aposentadoria, nos têrmos desta Lei, vedada a 
contagem de tempo de serviço simultâneo. 

Parágrafo único – Para o efeito dêste artigo: 
a) só será admitida a contagem simples de 

tempo de serviço, vedada a contagem em dôbro ou 
em outras condições especiais; 

b) só será contado tempo de serviço 
correspondente à filiação à previdência social como 
trabalhador autônomo, segurado facultativo, titular de 
firma individual, diretor, sócio-gerente, sócio 
solidário, sócio cotista que receba "pro labore" ou 
sócio de indústria de qualquer emprêsa quando tiver 
havido, nos períodos de que se tratar, recolhimento 
ou pelo menos desconto da contribuição 
previdenciária; 

c) não se aplica a segurados de que trata a 
letra b, o disposto no artigo 32, § 5º, da Lei nº 3.807, 
de 26 de agôsto de 1960, na redação dada pelo 
artigo 3º da Lei nº 4.130, de 28 de agôsto de 1962; 

d) será contado pela previdência social  
o tempo de serviço militar, observado o disposto  
na letra a. 

Art. 2º – Com aproveitamento de tempo de 
serviço, na forma desta Lei: 

I – a aposentadoria será concedida, nos 
têrmos da legislação vigente em cada esfera, ao 
segurado ou servidor público federal, desde que 
filiado ao sistema que deva concedê-la pelo menos 
cinco (5) anos antes do requerimento; 

II – não será devido pelo Instituto Nacional de 
Previdência Social (INPS) o abono de permanência 
em serviço, previsto no artigo 32, § 3º, da Lei nº 
3.807, de 26 de agôsto de 1960." 

O texto do projeto prossegue na sua pesquisa 
a fim de evitar, inclusive, a fraude, evitar que a 
comprovação do tempo de serviço na alçada privada 
se dê pelas famosas justificações judiciais e 
estabelece uma idade mínima de 50 anos. 

Essas duas inovações cautelares estabelecidas 
no substitutivo fazem com que êle supere, em 
conveniência, o texto do projeto votado pela Câmara. 

Nessas condições, Sr. Presidente, esta 
Comissão opina pela aprovação do substitutivo da 
Comissão de Serviço Público Civil. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – Em 
discussão o projeto com o substitutivo e as emendas. 

Tem a palavra o Sr. Senador Aurélio Vianna. 
O SR. AURÉLIO VIANNA (sem revisão do 

orador.): – Sr. Presidente, quando Deputado Federal, 
muito lutei para a aprovação de um projeto semelhante 
a êste. Vejo agora, com satisfação, que a Câmara  
dos Deputados aprovou um projeto, em que as 
emendas do Senado não o alteram substancialmente, 
e visando à aposentadoria com pelo menos 50 anos  
de idade e 35 anos de serviço, ou, se se 
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tratar de segurada ou servidora, de pelo menos 50 
anos de idade e 30 de serviço. 

Mas, Sr. Presidente, o art. 2º do Substitutivo do 
Senado, apresentado pela Comissão competente, não 
satisfaz. 

A funcionária, pela Constituição vigente, é 
aposentada quando completa 30 anos de serviço 
prestado à Nação. Se não me falha a memória, não há 
qualquer condicionante, a Constituição não se refere à 
idade da funcionária, repito: com 30 anos de serviço ela 
é aposentada. 

Ora, que se pretende na emenda? 
O funcionário contará o seu tempo de serviço 

prestado a uma emprêsa privada, desde que tenha 
contribuído durante aquêle tempo para uma instituição 
de Previdência Social, juntando àquele o tempo de 
serviço prestado à Nação, como servidor público. 

Se tiver alcançado 35 anos de serviço e como 
contribuinte de uma instituição de Previdência Social, 
tendo 50 anos de idade no mínimo, êle conquistará o 
direito à aposentadoria. 

O caso da funcionária – se tiver alcançado os 30 
anos de serviço e o mínimo de 50 anos de idade, é que 
conquistará o direito a aposentar-se, recebendo pelas 
duas fontes: como empregada de uma emprêsa 
privada e como funcionária pública. 

Por que 50 anos de idade para o homem e para 
a mulher?! 

Então, se o homem inicia sua vida de trabalho 
– vou usar o argumento apresentado pelo Senador 
Eurico Rezende – quando tenha 15 anos de idade, 
aos 50, e em tendo ingressado no serviço público, 
êle será aposentado. E se a mulher ingressar numa 
fábrica, por exemplo, quando tenha 15 anos de 
idade, ela terá que ter 35 anos de serviços prestados 
à emprêsa privada e aos serviços públicos, para ser 
aposentada. Porque o mínimo de idade é de 50 
anos. Então, está burlada a Constituição. 

O SR. AARÃO STEINBRUCH: – V. Ex.ª me 
permite um aparte? 

O SR. AURÉLIO VIANNA: – Com grande 
prazer, a V. Ex.ª. 

O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Essa 
exigência da idade que se verifica no presente 
projeto é uma reminiscência da antiga Lei Orgânica 
da Previdência Social. Na vigência da anterior lei se 
determinava que para o benefício da aposentadoria 
ordinária, além do tempo de serviço, precisaria o 
contribuinte contar com determinado número de 
anos, que seriam 55 anos de idade. Mas, essa 
exigência foi extirpada do seio da legislação 
previdenciária. E ainda há pouco também foi 
sancionada pelo Presidente da República, e parece 
que esta semana será regulamentada, disposição de 
lei que concede aposentadoria especial ao 
trabalhador que exercer suas atividades em local 
penoso, insalubre ou perigoso, desde que tenha 15, 
20 ou 25 anos de serviços, independentemente de 
idade. 

O SR. AURÉLIO VIANNA: – É outra questão, 
mas eu tenho em mãos a Lei nº 5.440, de 23 de 
maio de 1968. No seu art. 1º reza: 

"No art. 31 da Lei nº 3.807 – a que V. Ex.ª se 
refere, Senador Aarão Steinbruch – de 26 de agôsto 
de 1960, Lei Orgânica da Previdência Social, 
suprima-se a expressão "e 50 anos de idade". 

Era a condicionante, foi suprimida. E,  
na atividade perigosa, no caso da insalubridade, 
também a exigência de idade foi supressa.  
Como, então, nós vamos restaurar a lei perempta, a 
lei que, no capítulo que se discute, foi considerada 
iníqua? 

O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Bem de ver 
que se trata de contribuintes da Previdência Social 
que trabalham em emprêsa privada. Aqui, trata-se de 
contagem de tempo de funcionário público. 
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O SR. AURÉLIO VIANNA: – De funcionários 
públicos, contagem de tempo para aposentadoria, 
juntando o tempo prestado à emprêsa privada. 
Justamente o que distingue esta das outras leis, é o 
seguinte: o indivíduo sendo contribuinte do Instituto de 
Previdência Social, desde que se transplantando para 
o serviço público, êle contará, adicionando o tempo 
anterior ao atual, tempo para efeito de aposentadoria. 

O SR. CLODOMIR MILLET: – V. Ex.ª me 
permite um aparte? (Assentimento do orador.) Estou 
ouvindo com muita atenção as considerações de V. 
Ex.ª, mas, na minha opinião, não há nada de 
inconstitucional em que a lei estabeleça êsse limite 
de idade para aposentadoria. Convenha V. Ex.ª que 
se está fazendo uma concessão; é uma lei que dá 
direito a aposentadoria, somados os tempos de 
serviço num órgão federal ou numa emprêsa privada, 
desde que o funcionário ou empregado tenha 
contribuído para a Previdência Social. Então, V. Ex.ª 
pode discordar e pode achar que é desnecessário, 
ou inconveniente, ou não deva ser fixado êsse limite 
de idade. Mas, não haveria inconstitucionalidade, 
porque estávamos condicionando a que pudesse 
gozar dêsse favor desde que atingisse a tais e  
tais condições. Parece-me que, como se trata de dar 
a um funcionário que tenha sido empregado de uma 
emprêsa descontando ao INPS, uma aposentadoria 
contando os dois tempos de serviço, a lei pode 
estabelecer que êsse benefício, essa concessão só 
será permitida se o funcionário tiver tal idade. V. Ex.ª 
argumentará: não há necessidade disso, porque  
até da Previdência Social já foi retirada essa 
exigência da idade. Exato, que já tenha sido retirada. 
Mas o legislador, no momento em que desfêz êsse 
lapso de tempo para permitir um nôvo tipo  
de aposentadoria, poderia determinar somado fôsse 
o tempo de serviço prestado à emprêsa particular  
e ao Govêrno. Se V. Ex.ª analisar bem, do pon- 
 

to de vista técnico, do ponto de vista constitucional, a 
defesa justamente do Erário, verificará que a própria 
Constituição estabelece o não gravar sem dar a fonte 
de renda. É preciso, pois, determinado tempo para 
se calcular se êsse funcionário já tem condições, na 
parte que cabe à Previdência Social ou ao Govêrno, 
para merecer tal concessão. Esclareço mais a V. 
Ex.ª. Realmente, se a funcionária trabalha 30 anos, 
ela pode ter até 40 anos de idade e será aposentada, 
desde que a admitiram com 10 anos. Entretanto, isto 
não tem importância. Para somar os dois serviços 
assim, a lei pode estabelecer tal condição. De modo 
que, se é inconveniente, ou se V. Ex.ª acha que não 
deveria ser exigida essa condição, concordo. Só não 
aceito seja tachada de inconstitucionalidade esta 
condição estabelecida. 

O SR. AURÉLIO VIANNA: – Eu não sei quem 
falou em inconstitucionalidade. Talvez eu, por um 
lapso. Eu falei na Constituição... 

O SR. CLODOMIR MILLET: – ...que não exige 
idade. 

O SR. AURÉLIO VIANNA: – ...que, realmente, 
não exige idade. Foi o que eu falei. A Constituição 
vigente deu à mulher funcionária o direito à 
aposentadoria, aos 30 anos de serviços prestados à 
Nação. Não fala a Constituição em idade. Primeiro, é 
a aposentadoria ordinária da mulher operária 
conquistada quando completa ela 30 anos de 
serviços prestados, como contribuinte de Instituto de 
Previdência Social, sem a exigência da idade. Como 
agora se deseja logo, quer de um lado, quer de outro 
lado, quer como trabalhadora de emprêsa privada, 
quer como funcionária pública, ela se aposenta 
quando completa 30 anos de serviço. 

Logo, o projeto que estamos  
votando estabelece uma exigência, para 
aposentadoria da mulher operária, antes, e  
servidora pública, hoje, estabelece, como 
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condição sine qua non, os 50 anos de idade. Até 
houve quem sugerisse 55 anos de idade para o 
homem. 

O SR. AARÃO STEINBRUCH: – É o 
substitutivo. Houve uma comissão que rejeitou a 
obrigatoriedade. 

O SR. AURÉLIO VIANNA: – Então, na 
discussão, simplesmente, vou apresentar uma 
emenda, eliminando essa cláusula, porque, o que eu 
disse e reafirmo, o que se deseja, por via de 
conseqüência, é burlar as leis vigentes, hoje, e o 
próprio princípio constitucional. Porque, na verdade, 
repito, se a mulher inicia a sua vida de trabalho, aos 
15 anos de idade, só será aposentada, pelo projeto, 
quando tiver completado 35 anos de serviço. E nem 
a lei ordinária, nem a Constituição estabelece êsse 
princípio. Se isto é considerar inconstitucional o 
projeto, então, eu o considero desta maneira. 

Mas a análise é esta: se nós dissermos, como 
se disse quando se discutiu a Constituição, que o 
legislador procede com justiça, em dando à mulher 
funcionária o direito de se aposentar com 30 anos de 
serviço público, cometeremos uma injustiça contra o 
funcionário do sexo masculino, ao qual não 
concedemos o mesmo direito, mesmo porque, no 
Brasil, a vida média da mulher é mais alta do que a 
do homem. Logo, infere-se, de claro, que o homem 
vive menos do que a mulher. Então, tanto a mulher 
como o homem deveriam ter o direito de se 
aposentar quando completassem 30 anos de 
serviços públicos prestados à Nação. 

Posteriormente, reconhecendo essa injustiça, 
no campo da Previdência Social, pela Lei nº 5.440, 
de 23 de maio de 1968, demos ao segurado do sexo 
masculino o direito de aposentadoria quando 
completar 30 anos de serviços prestados à emprêsa 
privada, desde que o faça percebendo 80% do 
benefício. 

Sr. Presidente, por motivos que  
a mim interessa particularmente, não conti- 
 

nuarei discutindo a matéria. Iremos votar, nós da 
Oposição, pelo substitutivo da Comissão de Legislação 
Social, comprometendo-nos a emendá-lo no seu art. 2º, 
escoimando-o daquela exigência da idade. Aí, sim, 
estamos, plenamente, de acôrdo, nós e, no caso 
vertente, o Sr. Senador Clodomir Millet. Creio que, 
assim, não iremos retroagir, porque, aprovado o projeto 
como está, no seu art. 2º, nós voltaremos a um 
passado, perdendo uma conquista, atualmente objeto 
de discussão e de debate, nesta Casa. 

Eis, Sr. Presidente, a exposição que nós 
fazemos, justificando a emenda que nós iremos 
apresentar. Creio que não haverá discrepância entre 
nós e que todos ficaremos plenamente de acôrdo 
com emenda dêsse teor, que preserva os direitos já 
adquiridos pela mulher operária, pela mulher 
funcionária pública. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Continua em discussão o projeto, com o substitutivo 
e a subemenda. 

Se mais nenhum dos Srs. Senadores desejar 
fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. 
(Pausa.) 

Está encerrada. 
A votação do substitutivo da Comissão de 

Serviço Público Civil, que tem preferência regimental, 
nos têrmos do art. 295, § 12, da Lei Interna, se 
processará em escrutínio secreto. 

Em votação. (Pausa.) 
Vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 
Votaram SIM, 24 Srs. Senadores; NÃO, dois 

Srs. Senadores; houve duas abstenções. Votaram, 
portanto, 28 Srs. Senadores. Não há quorum. 

O Sr. 1º-Secretário irá proceder à chamada. 
(Pausa.) 

 
(Procede-se à chamada.) 

 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 

Responderam à chamada 41 Srs. Senadores. 
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Vai-se repetir a votação do substitutivo da 
Comissão de Serviço Público Civil, que tem 
preferência regimental. A votação do substitutivo da 
referida Comissão prejudica os demais substitutivos. 

Em votação. (Pausa.) 
Vai-se proceder à, contagem. (Pausa.) 
Votaram "Sim", 33 Srs. Senadores; votaram 

"Não", 4 Srs. Senadores. Houve 4 abstenções. 
Foi aprovado o substitutivo da Comissão de 

Serviço Público Civil. Prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 
É o seguinte o substitutivo aprovado: 

 
SUBSTITUTIVO 

 
Dê-se ao projeto a seguinte redação: 
Dispõe sôbre a soma, para fins de 

aposentadoria, dos tempos de serviço público federal 
e de atividade abrangida pela Previdência Social, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O tempo de serviço apurado na forma 

da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960, e 
computado na forma da Lei nº 1.711, de 28 de 
outubro de 1952, poderá ser somado, para efeito de 
aposentadoria, nos têrmos desta Lei, vedada a 
contagem de tempo de serviço simultâneo. 

Parágrafo único – Para o efeito dês-te artigo: 
a) Só será admitida a contagem simples de 

tempo de serviço, vedada a contagem em dôbro ou 
em outras condições especiais; 

b) só será contado tempo de  
serviço correspondente a filiação à Previdência 
Social quando o trabalhador autônomo, segurado fa- 
 

cultativo, titular de firma individual, diretor, sócio-
gerente, sócio solidário, sócio cotista, que receba 
"pro labore" ou sócio de indústria de qualquer 
emprêsa, tiver havido, nos períodos de que se trata, 
recolhimento ou pelo menos desconto . da 
contribuição previdenciária; 

c) não se aplica aos segurados de que trata a 
letra b o disposto no art. 32, § 5º, da Lei n° 3.807, de 
26 de agôsto de 1960, na redação dada pelo art. 3º 
da Lei nº 4.130, de 28 de agôsto de 1962; 

d) será contado pela Previdência Social o 
tempo de serviço militar, observado o disposto na 
letra a. 

Art. 2º – Com o aproveitamento de tempo de 
serviço na forma desta Lei; 

I – A aposentadoria só será devida: 
a) com pelo menos 50 (cinqüenta) anos de 

idade e 35 (trinta e cinco) de serviço, ou, se se tratar 
de segurada ou servidora, pelo menos, 50 
(cinqüenta) anos de idade e 30 (trinta) de serviço; 

b) filiado ao sistema que deva concedê-la pelo 
menos nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao 
requerimento. 

II – Não será devido pelo Instituto Nacional de 
Previdência Social (INPS) o abono de permanência 
em serviço, previsto no art. 32, § 3º, da Lei nº 3.807, 
de 26 de agôsto de 1960. 

Art. 3º – A aposentadoria na forma  
desta Lei será concedida e paga pelo sistema  
a que pertencer o interessado 
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ao requerê-la, observado o disposto no art. 4º, e seu 
valor será calculado na forma da legislação 
respectiva, com base: 

I – no salário de benefício, quando concedida 
pelo INPS; 

II – no vencimento ou remuneração, quando 
concedida pelo Tesouro Nacional ou pelas 
autarquias de que trata o art. 22, § 1º, da Lei nº 
3.807, de 26 de agôsto de 1960. 

Art. 4º – O ônus financeiro da aposentadoria 
concedida na forma desta Lei será repartido entre o 
INPS e o Tesouro Nacional ou as autarquias 
mencionadas no item II do art. 3º, na proporção do 
tempo de atividade privada, e de serviço público 
contado pelo aposentado, fazendo-se acêrto de 
conta anual. 

§ 1º – Em caso de saldo favorável ao Tesouro 
Nacional, o ressarcimento será feito com recursos do 
Fundo de Liquidez da Previdência Social, criado pelo 
Decreto-Lei nº 72, de 21 de novembro de 1966. 

§ 2º – Na hipótese contrária, o ressarcimento 
ao INPS se fará mediante consignação de dotações 
próprias no Orçamento da União. 

Art. 5º – O Poder Executivo, dentro de 90 
(noventa) dias, contados da data de sua publicação, 
regulamentará o disposto nesta Lei. 

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor a primeiro (1º) 
de janeiro de 1969. 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário, especialmente a Lei nº 3.841, de 15 de 
dezembro de 1960. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Esgotada a matéria da Ordem do Dia. 

Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar 
da palavra, encerrarei a presente Sessão, 
convocando os Srs. Senadores para uma Sessão 
extraordinária, às 17 horas e 30 minutos, com a 
seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 102, de 1968 (nº 488-C/67, na Casa 
de origem), que dá nova redação ao art. 8º do 
Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que 
dispõe sôbre a responsabilidade dos Prefeitos e 
Vereadores, e dá outras providências, tendo: 
 

PARECER, sob nº 719, de 1968, da Comissão 
– de Constituição e Justiça, favorável, nos 

têrmos do substitutivo que apresenta. 
 

2 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 38, de. 1968 (nº 73-B/68, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o Convênio de 
Co-produção Cinematográfica, firmado entre a, 
República Federativa do Brasil e a República 
Argentina, em 25 de janeiro de 1968, tendo: 
 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 706 e 
707, de 1968, das Comissões 

– de Relações Exteriores e 
– de Finanças. 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 10 

minutos.) 
 



185ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA,EM 11 DE SETEMBRO DE 1968 
 

(EXTRAORDINÁRIA) 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO 
 

Às 17 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena – Oscar Passos – Flávio Brito 
– Edmundo Levi – Desiré Guarani – Milton Trindade 
– Cattete Pinheiro – Lobão da Silveira – Clodomir 
Millet – Victorino Freire – Petrônio Portela – 
Sigefredo Pacheco – Menezes Pimentel – Duarte 
Filho – Dinarte Mariz – Ruy Carneiro – Argemiro de 
Figueiredo – João Cleofas – Pessoa de Queiroz – 
Arnon de Mello – Leandro Maciel – Júlio Leite – José 
Leite – Aloysio de Carvalho – Antônio Balbino – 
Josaphat Marinho – Carlos Lindenberg – Eurico 
Rezende – Raul Giuberti – Paulo Tôrres – Aarão 
Steinbruch – Vasconcelos Tôrres – Aurélio Vianna – 
Gilberto Marinho – Milton Campos – Nogueira da 
Gama – Lino de Mattos – João Abrahão – Armando 
Storni – Pedro Ludovico – Fernando Corrêa – 
Bezerra Neto – Adolpho Franco – Antônio Carlos – 
Guido Mondin – Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 
lista de presença acusa o comparecimento de 46 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que é sem debate aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Sôbre a mesa, requerimento de 
 

urgência, de autoria dos nobres Senadores Aurélio 
Vianna e Petrônio Portela, que será lido pelo Sr. 1º-
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.174, DE 1968 

 
Requeremos urgência, nos têrmos do art. 326, 

nº 5-B, do Regimento Interno, para o Ofício nº 
105/68, do Governador de Goiás, solicitando 
autorização do Senado para firmar contrato com as 
firmas Caterpillar Americas Co. e Oeste S.A., para 
aquisição, pelo Departamento de Estradas de 
Rodagem de Goiás, de 30 (trinta) tratores. 

Sala das Sessões, em 11 de setembro de 
1968. – Aurélio Vianna – Petrônio Portela. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O 
requerimento de urgência será votado ao final da 
Ordem do Dia. 

O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura de 
requerimento de informações. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.175, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, seja solicitada 

ao Sr. Ministro da Fazenda a seguinte informação: 
Considerando que o Diário Oficial  

de 15 de outubro de 1965 publicou a Lei  
nº 4.788, de 13 de outubro de 
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1965, que abriu, ao Ministério da Fazenda, um 
crédito, de Cr$ 1.356.600.920 (um bilhão, trezentos e 
cinqüenta e seis milhões, seiscentos mil e 
novecentos e vinte cruzeiros velhos), para atender 
ao pagamento das despesas decorrentes da 
aplicação da Lei nº 4.069, de 11 de junho de 1962, 
ao Pessoal do Acre; 

Considerando que o Diário Oficial de 8 de 
fevereiro de 1966 publicou o Decreto nº 57.731, de 3 
de fevereiro de 1966, que ratificou a abertura do 
referido crédito; 

Pergunta-se: 
por que o Ministério da Fazenda ainda não 

cumpriu a determinação objeto da Lei e do Decreto 
acima referenciados? 

Sala das Sessões, em 11 de setembro de 
1968. – Adalberto Sena. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O 
requerimento será publicado e, em seguida, 
despachado pela Presidência. 

Não há oradores inscritos.  
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Item 1 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara nº 102, de 1968 (nº 488-C/67, na Casa 
de origem), que dá nova redação ao art. 8º do 
Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, que 
dispõe sôbre a responsabilidade dos Prefeitos e 
Vereadores, e dá outras providências, tendo: 
 

PARECER, sob nº 719, de 1968, da 
Comissão: 

– de Constituição e Justiça, favorável nos 
têrmos do substitutivo que apresenta. 

Em discussão o projeto e o substitutivo. 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer 

uso da palavra para discussão, dou-a como 
encerrada. 

Em votação o substitutivo, que tem preferência 
regimental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado o substitutivo. Fica prejudicado 
o projeto. 

A matéria vai à Comissão de Redação, para 
redigir o vencido para discussão em turno 
suplementar. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 
 

SUBSTITUTIVO 
 

Dá nova redação ao art. 8º do Decreto-Lei nº 
201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sôbre a 
responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá 
outras providências. 
 

Art. 1º – O art. 8º do Decreto-Lei nº 201, de 27 
de fevereiro de 1967, que dispõe sôbre a 
responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá 
outras providências, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 8º – O mandato de Vereador será 
declarado extinto quando: 

I – ocorrer falecimento, renúncia por escrito, 
perda dos direitos políticos ou condenação por crime 
funcional ou eleitoral; 

II – deixar de tomar posse sem motivo justo, 
aceito pela Câmara, dentro do prazo estabelecido 
em lei; 

III – incidir nos impedimentos  
legais para o exercício do mandato  
e não se desincompatibilizar até a 
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posse e, nos casos supervenientes, dentro do prazo 
fixado em lei ou resolução da Câmara. 

§ 1º – Perde o mandato o Vereador que deixar 
de comparecer, durante o período normal de 
sessões da Câmara, a mais de metade das sessões 
ordinárias, salvo doença comprovada, licença, 
missão autorizada pela Câmara, ou outro motivo 
relevante, a juízo da sua Mesa Diretora. 

§ 2º – Nos casos de extinção ou perda do 
mandato de que trata êste artigo, a sua declaração 
será feita pela Mesa da Câmara. 

§ 3º – No caso do § 1º dêste artigo, a perda do 
mandato poderá ser provocada por qualquer 
Vereador, por Partido político ou pelo primeiro 
suplente do Partido, assegurada ampla defesa ao 
Vereador." 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): 
 

Item 2 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 38, de 1968 (nº 73-B/68, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o Convênio de 
Co-produção Cinematográfica, firmado entre a 
República Federativa do Brasil e a República 
Argentina, em 25 de janeiro de 1968, tendo: 
 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nºs 706 e 
707, de 1968, das Comissões 

– de Relações Exteriores; e 
– de Finanças.  
Em discussão o projeto. 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer 

uso da palavra para discussão, dou-a como 
encerrada. 

Em votação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 38, DE 1968 
 

(Nº 73-B/68, na Câmara) 
 

Aprova o Convênio de Co-produção 
Cinematográfica, firmado entre a República 
Federativa do Brasil e a República Argentina, em 25 
de janeiro de 1968. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o Convênio de Co-

produção Cinematográfica, firmado entre a República 
Federativa do Brasil e a República Argentina, em 25 
de janeiro de 1968. 

Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Passa-se à votação do Requerimento nº 1.174, de 
autoria dos nobres Senadores Aurélio Vianna e 
Petrônio Portela, lido no Expediente, de urgência 
para o Ofício nº 105/68, do Sr. Governador de Goiás. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento. Passa-se à 
apreciação da matéria. 

Sôbre a mesa, Parecer da Comissão de 
Finanças, que será lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
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É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 740, DE 1968 

 
da Comissão de Finanças, sôbre o Ofício nº 

105, de 1968, do Senhor Governador do Estado de 
Goiás, solicitando, em obediência à prescrição do 
inciso II do art. 45 da Constituição do Brasil, a 
indispensável autorização do Senado, visando à 
aquisição, pelo Departamento de Estradas de 
Rodagem de Goiás – DERGO, de 30 (trinta) tratores 
de esteira, marca "Caterpillar", modêlo D-5. 
 

Relator: Sr. João Abrahão 
O Senhor Governador do Estado de Goiás, 

nos têrmos do art. 45, inciso II, da Constituição do 
Brasil, solicita do Senado Federal a competente 
autorização para o Departamento de Estradas de 
Rodagem de Goiás – DERGO, mediante aval do 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, 
obter financiamento externo, a fim de importar 30 
tratores de esteira, marca "Caterpillar", modêlo D-5. 

O Senhor Governador do Estado de Goiás 
afirma que a sua pretensão se justifica ante a 
"necessidade que tem o referido órgão rodoviário de 
aumentar o equipamento, hoje insuficiente para 
atender aos reclamos das áreas produtoras do 
Estado, que, para sua expansão e desenvolvimento, 
dependem da existência e da conservação de 
rodovias". 

Os trinta tratores serão adquiridos à 
"Caterpillar Americas Co.", estabelecida em Peoria, 
Illinois, nos Estados Unidos da América, ao preço 
CIF, no Pôrto do Rio de Janeiro, de US$ 622.492,50 
(seiscentos e vinte e dois mil, quatrocentos e 
noventa e dois dólares e cinqüenta centavos norte-
americanos), o que corresponde, aproximadamente, 
a NCr$ 2.259.647,00 (dois milhões, duzen- 
 

tos e cinqüenta e nove mil, seiscentos e quarenta e 
sete cruzeiros novos), ao câmbio atual de NCr$ 3,63 
por dólar americano. 

As condições contratuais estabelecidas 
prevêem um pagamento inicial, à vista, de 10% (dez 
por cento) sôbre o valor total da transação, e um 
financiamento sôbre os 90% (noventa por cento) 
restantes. 

O financiamento, que não excederá a  
US$ 622.492,50 (seiscentos e vinte e dois  
mil, quatrocentos e noventa e dois dólares  
e cinqüenta centavos norte-americanos),  
será liquidado em cinco prestações anuais,  
iguais e sucessivas, e corresponderá à amortização 
do principal e aos juros devidos na mesma data.  
A primeira prestação vencerá um ano após a  
entrega dos tratores e a última, quatro anos  
depois da primeira prestação. Os juros  
serão calculados à razão de 7 1/4% (sete e um 
quarto por cento) ao ano sôbre os saldos devedores 
do principal. Além dos juros, deverá ser paga, 
juntamente com o pagamento inicial, à vista, uma 
taxa de 2,5% (dois e meio por cento) calculada sôbre 
a parte financiada, a título de encargo financeiro. 

O pedido está instruído com o texto da lei, 
permitindo ao Departamento de Estradas de 
Rodagem de Goiás a realizar empréstimos com 
financiamentos; com o despacho do Governador do 
Estado, autorizando a operação; e com a certidão 
fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado sôbre o 
registro do contrato de financiamento, ordenado por 
aquela Egrégia Côrte. 

O assunto foi devidamente estudado pelo 
Banco Central do Brasil, que condicionou o registro 
final ao beneplácito do Senado Federal. 

Face ao exposto e tendo sido juntada  
a documentação exigida pelo art. 343 do  
Regimento Interno, indispensável ao  
conhecimento do contrato, opinamos pe- 
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la concessão da autorização do financiamento 
solicitado, nos têrmos do seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N.º 55, DE 1968 

 
Autoriza o Govêrno do Estado de Goiás a 

importar, para o DERGO, 30 tratores "Caterpillar", 
modele D-5, mediante o financiamento de até US$ 
622.492,50 (seiscentos e vinte e dois mil, 
quatrocentos e noventa e dois dólares e cinqüenta 
centavos norte-americanos). 
 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – É o Govêrno do Estado de Goiás, 

através do seu Departamento de Estradas de 
Rodagem, autorizado a importar 30 (trinta) tratores 
de esteiras marca "Caterpillar", modêlo D-5, 
equipados com bulldozer 5A, da "Caterpillar 
Americas Co.", com sede em Peoria Illinois, Estados 
Unidos da América, mediante um financiamento, com 
o aval do Banco, Nacional do Desenvolvimento 
Econômico, no valor de US$ 622.492,50 (seiscentos 
e vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e dois 
dólares e cinqüenta centavos norte-americanos), a 
ser pago em não mais de cinco prestações 
consecutivas, anuais, com juros de 7,¼% (sete e um 
quarto por cento) ao ano, bem como, a taxa de 2,5% 
ao ano calculada sôbre a parte financeira. 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 11 de setembro de 
1968. – Sigefredo Pacheco, Presidente eventual – 
João Abrahão, Relator – Nogueira da Gama – 
Fernando Corrêa – Pessoa de Queiroz – Carlos 
Lindenberg – Leandro Maciel – Clodomir Millet – 
José Leite – Bezerra Neto – Júlio Leite. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O 
parecer da Comissão de Finanças conclui pela 
apresentação de Projeto de Resolução. 

Faltam os pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça e dos Estados para Alienação 
e Concessão de Terras Públicas e Povoamento, 
sendo relator em ambas as Comissões o nobre 
Senador Eurico Rezende, a quem concedo a 
palavra. 

O SR. EURICO REZENDE (para emitir 
parecer.): – Sr. Presidente, o Govêrno do Estado de 
Goiás pleiteia a competente autorização desta Casa 
para importar 30 tratores de esteiras, marca 
"Caterpillar", modêlo D-5, mediante financiamento de 
até US$ 622.492,50 (seiscentos e vinte e dois mil, 
quatrocentos e noventa e dois dólares e cinqüenta 
centavos norte-americanos). O processo veio, 
regularmente, instruído, com os documentos 
indispensáveis à sua tramitação. A Comissão de 
Finanças, na área da sua competência, deu acolhida 
à pretensão. E as duas comissões, em nome das 
quais ofereço parecer neste momento, tendo em 
vista as condições da transação, o atendimento das 
formalidades legais e regimentais e, sobretudo o seu 
interêsse público, opinam no sentido da aprovação 
do projeto de resolução. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 
está proferindo um parecer, de modo que não estou 
violando o Regimento dando um aparte. Estou, 
apenas, pedindo um esclarecimento. Esta operação 
financeira, que se vai realizar, está autorizada pelo 
Banco Central e autorizada por lei estadual de 
Goiás? 

O SR. EURICO REZENDE: – Do  
processo, constam os seguintes elementos:  
um ofício do Presidente do Banco  
Nacional do Desenvolvimento Econômico, fa- 
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vorável, isto é, assumindo o compromisso  
do financiamento; têrmo de contrato, firmado  
entre o Departamento de Estradas de Rodagem  
do Estado de Goiás e a firma vendedora; o  
projeto para a aplicação dos recursos elaborado  
pelo DERGO e aprovado pelo Govêrno do  
Estado de Goiás; a lei estadual acusativa da 
operação; manifestação do Tribunal de Contas do 
Estado, e um Ofício do Banco Central do Brasil, 
dirigido ao Vice-Diretor-Geral do Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de Goiás, cara o 
seguinte texto: 

"Referimo-nos ao Ofício número  
000674, datado de 12-8-68, dirigido ao Exmo.  
Sr. Governador do Estado de Goiás, através do  
qual V. S.ª solicitou fôsse encaminhado  
às autoridades monetárias do País pedido de  
registro de um contrato de financiamento  
celebrado com a "Caterpillar Americas Co", de 
Peoria Illinois – EUA – no valor de US$ 622.492,50, 
preço CIF, destinado à importação de 30  
(trinta) tratores de esteiras, marca  
"Caterpillar", modêlo D-5, equipados com bulldozer 
5-A, necessários ao reequipamento da  
frota mecanizada dêsse Departamento. A  
propósito, cumpre-nos informar a V. S.ª que a 
efetivação do registro de que se trata encontra-se na 
dependência, de acôrdo com as normas e instruções 
em vigor, da apresentação a êste Banco Central, por 
parte dêsse Departamento, da beneplácito do 
Senado Federal, autorizando a operação, de 
conformidade com o disposto no art. 45 da 
Constituição." 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Agora, 
sem querer ser impertinente, mas dando-me a 
satisfação de ver V. Ex.ª, mais tempo, na tribuna, 
desejaria que V. Ex.ª pormenorizasse se a Lei 
Estadual fixa: primeiro, o prazo, o limite do 
financiamento, e, segundo, a taxa de juros. 

O SR. EURICO REZENDE: – Atendendo ao 
pedido de V. Ex.ª, vou proceder à leitura do texto da 
lei, que é o seguinte: 
 

LEI Nº 4.016, DE 5 DE JULHO DE 1962 
 

"Altera dispositivos da Lei número 1.370, de 9 
de novembro de 1956, e dá outras providências. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE GOIÁS decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – O artigo 66, "caput", e seu inciso X, 
bem como o artigo 68 da Lei nº 1.370, de 9 de 
novembro de 1956, passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 66 – O Departamento de Estradas de 
Rodagem de Goiás – DERGO, autarquia estadual, 
com personalidade jurídica de direito público, 
autonomia administrativa e financeira, será 
representado ativa e passivamente, em juízo e nas 
suas relações com terceiros, pelo seu Diretor-Geral, 
competindo-lhe: 
 

X – submeter à aprovação do Governador do 
Estado os planos de operações de créditos, 
financiamentos ou o oferecimento de garantias de 
quaisquer natureza a órgãos estaduais e sociedades 
de que o Estado seja maior acionista, que tiverem de 
ser garantidos pela quota do Fundo Rodoviário 
Nacional. 
 

Art. 68 – Mediante autorização do  
Governador do Estado, poderá o Departamento de 
Estradas de Rodagem de Goiás realizar operações 
de créditos com instituições de previdência  
social, caixas econômicas e estabelecimentos 
bancários e de crédito, e contratar, finalmente, 
empréstimos de qualquer modalidade, oferecer 
garantia a idênticas operações realizadas por outros 
órgãos estaduais ou sociedades de economia 
  



– 369 – 
 
mista de que o Estado seja o maior acionista, para 
amortização e resgate com os próprios recursos 
financeiros." 

Art. 2º – Os cargos e funções gratificadas das 
autarquias serão instituídos por decreto do Poder 
Executivo, competindo aos respectivos diretores 
provê-los e praticar atos de vacância, exceto a 
concessão de aposentadoria. 

Art. 3º – Compete ainda ao Diretor do 
Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás 
conceder férias, licenças, abonar as faltas ao 
serviço, impor penas disciplinares e baixar todos os 
atos e instruções atinentes ao pessoal que lhe é 
subordinado. 

Parágrafo único – Aplica-se aos funcionários 
do Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás 
o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado. 

Art. 4º – Dentro de 120 (cento e vinte) dias, a 
contar da publicação desta Lei, o Departamento de 
Estradas de Rodagem de Goiás baixará seu 
regulamento, que será aprovado por Decreto do 
Chefe do Poder Executivo. 

Art. 5º – Ficam revogados os parágrafos 1º e 
2º do artigo 68, Lei nº 1.370, de 9 de novembro de 
1956, e quaisquer outras disposições que contrariem 
implícita ou explicitamente esta Lei. 

Art. 6º – Esta Lei entrará em vigor no dia 21 de 
maio do corrente ano. 

Palácio do Govêrno do Estado de Goiás, em 
Goiânia, aos 6 de junho de 1962, 74º da República. – 
Mauro Borges Teixeira – Ary Demósthenes de 
Almeida – Irineu Borges do Nascimento – Azulino 
Ferreira do Amaral – José Abdala." 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – V. Ex.ª 
me permite? Verifico que não há uma lei especial 
autorizando êsse funcionamento. O que V. Ex.ª 
acabou de ler foi uma lei orgânica do Departamento 
de Estradas de Rodagem do Estado de Goiás. Eu 
estou insistindo neste ponto porque, ontem, a 
Comissão de Constituição e Justiça baixou em 
diligência um processo de compra de equipamento 
no exterior, pretendida pelo Govêrno do Estado de 
São Paulo, porque não havia, para essa compra, 
uma lei autorizando. O financiamento vai ultrapassar 
o período do atual Govêrno, que é de cinco anos. De 
modo que, daqui a três anos, é preciso que o 
Orçamento estadual contenha a dotação para essa 
prestação, e isto, só uma lei autorizando. 

O SR. EURICO REZENDE: – Quero informar 
a V. Ex.ª que os dispositivos legais por mim 
reproduzidos, atendendo a pedido de V. Ex.ª, 
autorizam a autarquia rodoviária de Goiás a firmar 
êsses compromissos, a contrair êsses empréstimos 
desde que autorizados pelo Governador do Estado. 
O que o Regimento Interno do Senado exige, não é 
uma lei especial, mas a autorização legislativa. Há 
uma lei estadual autorizando o Diretor do DER a 
contrair êsses empréstimos, desde que com 
autorização do Governador do Estado. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Mas o 
que o Regimento Interno do Senado exige, como lei 
autorizativa, é uma lei estabelecendo as condições 
pelas quais o Govêrno do Estado vai fazer o 
financiamento, inclusive pede tempo de 
financiamento e taxa de juros. 

O SR. EURICO REZENDE: – Mas aqui estão: 
é com juros anuais de 7 e 1/4% ao ano. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – Estão 
aqui, na resolução, mas não estão na lei. Acho que 
V. Ex.ª poderia pedir um prazo. Nada tenho contra o 
Govêrno do Estado de Goiás, nada tenho contra a 
operação; estou, apenas, agora, cuidando de 
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estabelecer uma orientação coerente do Senado, em 
relação a êsses empréstimos, porque, ontem, a 
Comissão de Constituição e Justiça, em igualdade 
de condições dêsse processo, com autorização do 
Banco Central, porque não havia lei estadual de São 
Paulo autorizativa da operação, converteu o 
processo em diligência. Aí, não, há lei: 

O SR. EURICO REZENDE: – A situação é 
completamente diferente. O Governador do Estado 
de São Paulo entende que não há necessidade de 
lei, por se tratar de empréstimo externo. Essa, a 
alegação de S. Ex.ª. 

Já neste processo, porém, há uma lei de 
caráter genérico, autorizando o Departamento de 
Estradas de Rodagem a fazer essas operações, 
desde que aprovadas pelo Governador. 

Aqui, é diferente. 
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO: – O 

argumento do Governador do Estado de São Paulo 
ficou sem efeito, porque a Constituição atual não se 
refere simplesmente a empréstimos externos. 
Refere-se, também, a operações. No caso, a compra 
dessas máquinas é uma operação como é a 
operação pretendida pelo Govêrno de São. Paulo. 

O SR. EURICO REZENDE: – Sr. Presidente, 
eu, em sã consciência, entendo que há, que o 
requisito regimental estabelecida pelo Senado está 
preenchido, mas o eminente Sr. Senador Aloysio de 
Carvalho entende que a matéria ainda está posta em 
têrmos de dúvida. 

De modo que não vejo nenhum impedimento 
em se adiar a apreciação. do projeto de resolução 
elaborado pela Comissão de Finanças. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Nestas condições, caso V. Ex.ª concordasse com a 
sugestão do Sr. Senador Aloysio de Carvalho, como 
Líder representante de mais da metade da 
composição do Senado, poderia pedir a extinção da 
urgência. 

O SR. EURICO REZENDE: – Acolho a 
sugestão de V. Ex.ª, que, parece, estabelecerá a 
oportunidade capaz de evitar qualquer dúvida quanto 
ao desfecho que o Senado deverá dar a essa 
matéria (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1º-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.176, DE 1968 

 
Nos têrmos do art. 337, letra c, do Regimento 

Interno, requeremos a extinção da urgência 
concedida para o Ofício nº 105/68, do Sr. 
Governador do Estado de Goiás, solicitando 
autorização do Senado para firmar contrato com as 
firmas Caterpillar Americas Co. e Oeste S.A. para 
aquisição, pelo Departamento de Estradas de 
Rodagem de Goiás, de 30 (trinta) tratores. 

Sala das Sessões, em 11 de setembro de 
1968 – Eurico Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Fica retirada a urgência. A matéria será 
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça. 

Está esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Desejo assinalar que, por indicação do Líder 
do MDB, o nome do Sr. Senador Lino de Mattos 
figurará na Comissão que representará o Senado, no 
conclave a se realizar em Pôrto Alegre. 

Não há oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 

presente Sessão. Convoco os Srs. Senadores para a 
Sessão extraordinária que se realizará amanhã, às 
10 horas, tendo por: 
 

ORDEM DO DIA 
 

TRABALHOS DE COMISSÕES 
 

Está encerrada Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 15 

minutos.) 
 



186ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 12 DE SETEMBRO DE 1968 
 

(EXTRAORDINÁRIA) 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. GILBERTO MARINHO 
 

Às 10 horas, acham-se presentes os Srs. 
Senadores: 

Adalberto Sena – Oscar Passos – Flávio Brito 
– Edmundo Levi – Desiré Guarani – Milton Trindade 
– Cattete Pinheiro – Lobão da Silveira – Clodomir 
Millet – Victorino Freire – Petrônio Portela – 
Sigefredo Pacheco – Menezes Pimentel – Duarte 
Filho – Dinarte Mariz – Ruy Carneiro – Argemiro de 
Figueiredo – João Cleofas – Pessoa de Queiroz – 
Leandro Maciel – Júlio Leite – José Leite – Aloysio 
de Carvalho – Antônio Balbino – Josaphat Marinho – 
Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Raul Giuberti 
– Paulo Torres – Aarão Steinbruch – Vasconcelos 
Tôrres – Aurélio Vianna – Gilberto Marinho – Milton 
Campos – Benedicto Valladares – Nogueira da 
Gama – Lino de Mattos – João Abrahão – Pedro 
Ludovico – Fernando Corrêa – Bezerra Neto – 
Adolpho Franco – Antônio Carlos – Guido Mondin – 
Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 
lista de presença acusa o comparecimento de 45 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que é sem debate aprovada. 

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

PARECERES 
 

PARECER 
Nº 741, DE 1968 

 
da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 39, de 1968, que aprova o 
Decreto-Lei nº 353, de 23 de julho de 1968, que 
prorroga o prazo para a liquidação dos débitos 
mencionados no Decreto-Lei nº 352, de 17 de junho 
de 1968. 
 

Relator: Sr. Júlio Leite 
O Exmo. Sr. Presidente da República 

submeteu ao Congresso Nacional, nos têrmos do 
que prescreve o artigo 58, parágrafo único da 
Constituição Federal, o texto do Decreto-Lei nº 353, 
de 23 de julho do ano em curso, que prorroga o 
prazo para a liquidação dos débitos mencionados no 
Decreto-Lei nº 352, de 17 de junho de 1968. 

2. Decreto-Lei nº 352 concedeu aos 
contribuintes do Impôsto de Renda em atraso com 
suas obrigações fiscais, relativas aos exercícios 
anteriores a 1968, a faculdade de efetuar o 
pagamento dêsse tributo com redução proporcional 
das multas. 

3. Dispõe ainda êsse diploma legal  
que o benefício da redução seria assegurado  
aos contribuintes que o requeressem no 
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prazo de 30 dias, a contar da publicação do referido 
decreto-lei, ou seja, até 17 de julho de 1968. 

4. Em 23 de julho último, houve por bem o 
Poder Executivo editar nôvo decreto-lei, que ora vem 
a esta Comissão, ampliando o prazo estipulado no 
decreto-lei anterior. De acôrdo com as novas 
disposições, o prazo para a concessão do 
abatimento das multas legais passou a ser, 
respectivamente: 

a) 15 de agôsto de 1968, para que os 
contribuintes requeressem a liquidação de seus 
débitos, formalizando a respectiva confissão de 
dívida, perante a autoridade competente, e 

b) 27 de agôsto, para que os contribuintes 
efetuassem o recolhimento do débito integral ou da 
primeira prestação de seu parcelamento, 
asseguradas as respectivas reduções. 

5. Na exposição de motivos com que 
fundamentou a medida, o eminente titular da Pasta 
da Fazenda frisou: 

"Visa a medida proposta a atender ao vultoso 
número de processos em tramitação nas repartições 
competentes, bem como a permitir que os 
contribuintes do interior do País possam se 
beneficiar dos prazos e reduções previstos no 
mencionado decreto-lei, uma vez que as dificuldades 
de comunicações entre os diversos Estados da 
Federação não permitiram divulgação adequada 
daquele diploma legal." 

6. No que diz respeito à  
competência regimental desta Comissão,  
nada temos a opor quanto à aprovação do  
decreto-lei, especialmente tendo em vista que  
o mesmo já produziu os efeitos para os quais  
foi editado. Trata-se de uma anistia parcial, tendente 
a antecipar a arrecadação do Tesouro. Considerando 
as notórias dificuldades dos contribuintes,  
sôbre os quais pesa uma carga fiscal sa- 
 

bidamente onerosa, estamos convencidos de que as 
repercussões econômicas da proposição foram 
benéficas para os diferentes setores da produção 
nacional. A respeito das implicações financeiras 
dessa anistia, sôbre a arrecadação da União, deverá 
pronunciar-se a Comissão de Finanças, à qual foi 
igualmente distribuído o projeto. 

7. Permitimo-nos considerar, por fim, que o 
uso constante do recurso à edição de decretos-leis 
sôbre matéria financeira, não tem permitido às 
autoridades do Ministério da Fazenda ter em conta a 
necessidade de prever, com critérios práticos, à vista 
da realidade nacional, as repercussões dessas 
medidas. O caso do presente decreto-lei é típico. As 
dificuldades de comunicação, que são generalizadas 
em todo o País, permitiriam prever que o decreto-lei 
inicial – o de nº 352 – dificilmente poderia ter 
aplicação, no prazo de trinta dias, especialmente 
quando se sabe que o mesmo dependia da 
expedição de instruções normativas aos órgãos 
arrecadadores do Impôsto de Renda. A situação 
cartorial dessas repartições, por outro lado, não 
comporta iniciativas dessa ordem, sem uma prévia 
instrumentação que, no caso, não houve. 

8. Estas ponderações, entretanto, não 
invalidam a necessidade de se conceder acolhimento 
à iniciativa do Poder Executivo, notadamente quando 
ela tem em vista atender aos interêsses recíprocos 
do Fisco e dos contribuintes. Estas as razões que 
nos levam a concluir pela aprovação do projeto de 
decreto legislativo submetido a esta Casa pela 
Câmara dos Deputados, observando, no entanto, o 
fato de que a Comissão de Justiça não foi ouvida, 
quer na Câmara, quer no Senado. 

Sala das Comissões, em 29 de agôsto de 
1968. – Edmundo Levi, Presidente em exercício – 
Júlio Leite, Relator – José Leite – Bezerra Neto – 
Paulo Torres – Pessoa de Queiroz. 
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PARECER 
Nº 742, DE 1968 

 
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 39, de 1968, que aprova o 
Decreto-Lei nº 353, de 23 de julho de 1968, que 
prorroga o prazo para a liquidação dos débitos 
mencionados no Decreto-Lei nº 353, de 17 de junho 
de 1968. 
 

Relator: Sr. Pessoa de Queiroz 
O presente Projeto de Decreto Legislativo 

objetiva aprovar o Decreto-Lei nº 353, de 3 de julho 
do corrente ano, que prorroga o prazo para a 
liquidação dos débitos mencionados no Decreto-Lei 
nº 352, de 17 de junho último. É resultante da 
Mensagem nº 455, de 1968, pela qual, e na forma do 
parágrafo único do artigo 58, da Constituição, o 
Presidente da República submete à deliberação do 
Congresso, acompanhado de exposição de motivos 
do Ministro da Fazenda, o texto do aludido Decreto-
Lei nº 353, de 1968. 

2. Pelo texto legal expedido em junho 
(Decreto-Lei nº 352/68), foi facultado aos 
contribuintes o pagamento de débitos do impôsto de 
renda, relativos aos exercícios anteriores até 1967, 
inclusive. O Decreto-Lei nº 353/68 apenas prorroga o 
prazo de pagamento daqueles débitos. 

3. O Congresso ratificou o Decreto-Lei nº 
352/68 e, na exposição de motivos que instrui a 
matéria, o Ministro da Fazenda mostra a 
conveniência da prorrogação, que tem a finalidade 
de atender ao vultoso número de processos em 
tramitação nas repartições competentes. Salienta, 
ainda, que é preciso "permitir que os contribuintes do 
interior do País possam se beneficiar dos prazos e 
reduções previstos no mencionado Decreto-Lei nº 
352, uma vez que as dificuldades de comunicação 
entre os diversos Estados da Federação não 
permitiram divulgação adequada daquele diploma 
legal". 

4. A providência governamental é  
da maior importância. Visa a atender, so- 
 

bretudo, ao contribuinte do interior, que não  
tomou conhecimento dos favores que o  
Decreto-Lei nº 352 mencionado lhe  
concedera. Nesse particular, o Govêrno  
merece aplausos, porquanto leva em consideração a 
morosidade das comunicações no País.  
Reconhece que, mesmo levando em conta o 
extraordinário desenvolvimento das comunicações 
no Brasil, ainda há muito a fazer e o homem 
interiorano continua a sofrer as conseqüências 
desagradáveis e prejudiciais que o atual sistema 
ainda impõe. 

5. Por outro lado, o decreto-lei que o presente 
projeto de decreto legislativo pretende aprovar, não 
se esquece de que há elevado número de processos 
que aguardam despacho final, nas repartições 
fazendárias. 

6. Diante do exposto, opinamos pela 
aprovação do projeto de decreto legislativo em 
exame. 

Sala das Comissões, em 11 de  
setembro de 1968. – Sigefredo Pacheco, Presidente 
eventual – Pessoa de Queiroz, Relator – Nogueira da 
Gania – Carlos Lindenberg – José Leite – João 
Abrahão – Bezerra Neto – Clodomir Millet – Júlio 
Leite – Fernando Corrêa – Leandro Maciel. 
 

PARECER 
Nº 743, DE 1968 

 
da Comissão de Finanças, sôbre o  

Projeto de Lei da Câmara nº 129, de 1968  
(nº 1.542-B, de 1968, na Câmara), que autoriza o 
Ministro da Fazenda a conceder remissão de crédito 
tributário. 
 

Relator: Sr. Fernando Corrêa 
1. O presente projeto, de iniciativa do Poder 

Executivo, autoriza o Ministro da Fazenda a 
conceder remissão de crédito tributário. 

2. O artigo 1º do projeto diz que a  
autorização se refere à remissão total ou  
parcial, de créditos tributários resultan- 
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tes da incidência do impôsto único  
sôbre lubrificantes, decorrentes da  
recuperação de lubrificantes usados. Diz ainda  
que o perdão se refere aos exercícios fiscais de  
1961 a 1966, e que não beneficiará o tributo que, 
incluído no preço, tenha sido cobrado pelo 
contribuinte de direito ao primeiro adquirente do 
produto. 

3. A Mensagem esclarece que a medida  
não é nova. Com efeito, a Lei nº 2.915, de 1956,  
que dispõe sôbre o impôsto único  
sôbre combustíveis, em seu art. 5º, concedeu  
a isenção do pagamento do tributo pelo prazo  
de 5 (cinco) anos aos óleos lubrificantes obtidos  
no País pela regeneração de óleo lubrificante  
sado. 

Estabelece ainda a citada Lei nº 2.915, de 
1956, que após aquêle prazo de 5 (cinco) anos o 
impôsto seria cobrado na proporção de 1/4 (um 
quarto) da importância correspondente ao impôsto 
incidente sôbre o óleo importado. Por conseguinte, a 
isenção sòmente beneficiou aos óleos re-refinados, 
que sofressem processo de regeneração. 

Além da norma jurídica citada, o Decreto-Lei 
nº 61, de 1966, que teve sua vigência fixada em 1º 
de janeiro de 1967, concedeu a isenção tributária 
sôbre os óleos obtidos através de segunda refinação. 

Entre a Lei nº 2.915, de 1956, e o Decreto-Lei 
nº 61, de 1966, há a Lei número 4.452, de 1964, que 
silencia sôbre êsses lubrificantes. 

Todavia, explica a mensagem, "não se trata de 
adoção de medida que vise a preencher no tempo 
lacuna oriunda do silêncio da Lei nº 4.452, de 1964, 
no tocante à isenção, e, sim, de remissão de crédito 
tributário, carente de autorização legislativa". 

Finalmente, o Poder Executivo lembra que a 
remissão está prevista no art. 172 do Código 
Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 1966) e que o 
projeto ora em exame pretende consolidar a indús- 
 

tria de regeneração de lubrificantes, de acôrdo com 
as normas aprovadas pelo Conselho Nacional do 
Petróleo. 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação 
do presente projeto. 

Sala das Comissões, em 11 de setembro de 
1968. – Sigefredo Pacheco, Presidente eventual – 
Fernando Corrêa, Relator – Nogueira da Gama – 
Pessoa de Queiroz – Carlos Lindenberg – Leandro 
Maciel – João Abrahão – Júlio Leite – Bezerra Neto – 
Clodomir Millet – José Leite. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Não havendo oradores inscritos para esta 
oportunidade e sendo a Ordem do Dia destinada a 
trabalhos das Comissões, vou encerrar a Sessão, 
designando para a ordinária de hoje, a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 132, de 1967 (nº 338-C/67, na Casa 
de origem), que dispõe sôbre a concessão de 
prorrogação de prazos, pelo Banco do Brasil S/A e 
Banco da Amazônia S/A, a devedores do Pará e 
Amazonas, tendo: 
 

PARECERES, sob nºs 487, 488 e 489, de 
1968, das Comissões: 

– de Valorização da Amazônia, favorável ao 
projeto, com emenda que oferece sob número 1-CVA 
(voto, com restrições do Senador Fernando Corrêa); 

– de Constituição e Justiça, favorável, com 
subemenda que oferece, sob nº 1-CCJ; e 

– de Finanças, favorável ao projeto e à 
Subemenda sob número 1-CCJ e pela rejeição da 
Emenda nº 1-CVA (voto, com restrições, do Senador 
Fernando Corrêa). 
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2 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 85, de 1968 – DF, que autoriza o 
Prefeito do Distrito Federal a abrir crédito especial no 
valor de NCr$ 8.275.000,00 (oito milhões, duzentos e 
setenta e cinco mil cruzeiros novos) para 
integralização do Capital da Companhia de 
Telefones de Brasília Ltda. – COTELB –, tendo: 
 

PARECERES, sob nºs 727, 728 e 729, de 
1968, das Comissões: 

– de Constituição e Justiça, favorável; 
– de Distrito Federal, favorável; e 
– de Finanças, favorável, com a Emenda que 

oferece sob número 1-CF. 
 

3 
 

Discussão, em turno único, do Requerimento 
nº 1.131, de 1968, de autoria do Sr. Senador José 
Ermírio, solicitando informações ao Poder Executivo, 
através do Ministério da Fazenda, sôbre a 
importância remetida ao Brasil, durante o ano de 
1967 e até agôsto dêste ano, pela Instrução nº 289 
da antiga SUMOC e pela Circular nº 63 do Banco 
Central, sua aplicação, juros pagos ao Exterior, e faz 
outras indagações a respeito. 
 

4 
 

Discussão, em primeiro turno com  
apreciação preliminar da constitucionalidade,  
de acôrdo com o art. 265 
 

do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
nº 48, de 1965, de autoria do Sr. Senador 
Vasconcelos Tôrres, que cria a Ordem dos 
Jornalistas do Brasil, e dá outras providências, tendo: 
 

PARECERES, sob nºs 609 e 610, de 1968, da 
Comissão: 

– de Constituição e Justiça: 
1º pronunciamento: solicitando a audiência da 

Associação Brasileira de Imprensa e da Federação 
dos Sindicatos dos Jornalistas Profissionais; 

2º pronunciamento: cumprida em parte a 
diligência, pela rejeição do projeto, por 
inconstitucionalidade e injuridicidade. 
 

5 
 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de 
Lei do Senado nº 69, de 1968, de autoria do Sr. 
Senador Lino de Mattos, que faculta a redução do 
índice de nacionalização do pêso de trator, tendo: 
 

PARECERES, sob nºs 717 e 718, de 1968, 
das Comissões: 

– de Constituição e Justiça, péla 
constitucionalidade; e 

– de Indústria e Comércio, favorável. 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 10 horas e 40 

minutos.) 
 



187ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 12 DE SETEMBRO DE 1968 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. GILBERTO MARINHO E GUIDO MONDIN 
 

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

Adalberto Sena – Oscar Passos – Flávio Brito 
– Edmundo Levi – Desiré Guarani – Milton Trindade 
– Lobão da Silveira – Victorino Freire – Ruy Carneiro 
– Pessoa de Queiroz – Leandro Maciel – Júlio Leite – 
Aloysio de Carvalho – Josaphat Marinho – Carlos 
Lindenberg – Eurico Rezende – Raul Giuberti – 
Paulo Torres – Aarão Steinbruch – Aurélio Vianna – 
Gilberto Marinho – Milton Campos – Benedicto 
Valladares – Pedro Ludovico – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 
lista de presença acusa o comparecimento de 25 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que é, sem debates, aprovada. 

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte:  
 

EXPEDIENTE 
 

MENSAGENS 
 

DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 

Comunicação de veto, nos seguintes têrmos 
 

MENSAGEM 
Nº 295, DE 1968 

 
(Nº 572/68, na origem) 

 
Excelentíssimos Senhores Membros do 

Congresso Nacional: 
Tenho a honra de comunicar a  

Vossas Excelências que, no uso das atribuições 
 

que me conferem os artigos 62, § 1º, e 83, III, da 
Constituição, resolvi vetar, parcialmente, o Projeto de 
Lei na Câmara nº 1.450/68 (Senado, nº 110/68), que 
extingue a punibilidade de crimes previstos na Lei nº 
4.729, de 14 de julho de 1965, que define o crime de 
sonegação fiscal, e dá outras providências. 

Incide o veto sôbre o art. 2º e seu parágrafo 
único, por considerá-los contrários ao interêsse 
público, pelos motivos que passo a expor: 

Ao elaborar o Decreto-Lei nº 352, de 18 de 
junho  de 1968, visou o Govêrno a solver questões 
relacionadas com o impôsto de renda, que se 
traduziam em sérios prejuízos à Fazenda Nacional, 
quer no que diz respeito ao recolhimento dês-se 
tributo ou à sua administração. 

Os efeitos dessa providência não se fizeram 
tardar. A arrecadação sofreu, de imediato, 
substancial aumento; os serviços foram atualizados, 
além de se intensificar o processo de fiscalização, de 
forma a atingir maior número de contribuidores, 
exercendo-se sôbre êles contrôle mais efetivo. 

A concessão aos contribuintes, por via dêsse 
diploma legal, da possibilidade de saldarem seus 
débitos, não se fêz acompanhar, entretanto, da 
dispensa do tratamento penal, que as infrações 
dessa natureza exigem. 

Era uma contradictio, que o projeto do 
Executivo visava a corrigir. 

Ocorre que, com o acréscimo do  
artigo 2º e respectivo parágrafo único,  
assegurou-se às emprêsas, que tenham por ob- 
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jetivo as atividades industriais, relacionadas no art. 
2º do Decreto nº 54.298, de 23 de setembro de 1964, 
o prazo de carência de um ano para pagamento das 
prestações do parcelamento de seus débitos do 
impôsto de renda, requerido nos têrmos do Decreto-
Lei nº 352, de 18 de junho de 1968, mesmo que tais 
débitos não estejam fixados pela repartição 
lançadora. 

A concessão especial é injustificável, 
porquanto, além de propiciar tratamento privilegiado 
a certo grupo de emprêsas, já beneficiadas com a 
depreciação acelerada de suas máquinas, 
equipamentos, instrumentos, instalações e veículos 
de carga, nas condições estabelecidas no referido 
Decreto nº 54.298/64, poderá servir de estímulo a 
que outros grupos de contribuintes também pleiteiem 
a extensão do favor fiscal. 

Em situações excepcionais, a concessão de 
benefícios fiscais se justifica como instrumento de 
política econômica, visando ao aumento do capital 
de giro das emprêsas. A ampliação desordenada 
dêsses benefícios, porém, poderá se transformar em 
recurso abusivo, com graves reflexos nas finanças 
do País. 

São êstes os motivos que me levaram a vetar 
parcialmente o projeto em causa, os quais ora 
submeto à elevada apreciação dos Senhores 
Membros do Congresso Nacional. 

Brasília, em 9 de setembro de 1968. – A. 
Costa e Silva. 
 

PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 
 

Extingue a punibilidade de crimes previstos na 
Lei nº 4 729, de 14 de julho de 1965, que define o 
crime de sonegação fiscal, e dá outras providências. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Extingue-se a punibilidade dos crimes 

previstos na Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, 
para os contribuintes do impôsto de renda que, 
dentro de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei, 
 

satisfizerem o pagamento de seus débitos na 
totalidade, ou efetuarem o pagamento da 1º 
(primeira) cota do parcelamento que lhes tenha sido 
concedido. 

§ 1º – Fica igualmente extinta a punibilidade 
dos contribuintes, mencionados, neste artigo, que 
tenham pago seus débitos ou que os estejam 
pagando na forma da legislação vigente. 

§ 2º – As disposições dêste artigo não se 
aplicam aos contribuintes cujos débitos decorram de 
operações realizadas através de entidades nacionais 
ou estrangeiras que não tenham sido autorizadas a 
funcionar no País. 

Art. 2º – É assegurado às emprêsas, que 
tenham por objeto atividades industriais relacionadas 
no art. 2º do Decreto nº 54.298, de 23 de setembro 
de 1964, o prazo de carência de 1 (um) ano para 
pagamento das prestações do parcelamento de seus 
débitos, requerido nos têrmos do Decreto-Lei nº 352, 
de 18 de junho de 1968, inclusive na hipótese do seu 
art. 2º 

Parágrafo único – Os contribuintes, que se 
enquadrarem nas disposições dêste artigo, deverão 
apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
publicação desta Lei, os pedidos de parcelamento de 
seus débitos fiscais, juntando aos requerimentos 
respectivos atestado comprobatório de que a 
emprêsa está executando projeto de expansão, no 
qual está investindo os seus lucros. 

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
 

(À Comissão Mista.) 
 

Restituição de autógrafos de Projeto 
sancionado: 
 

– Nº 296/68 (nº de origem 5'72-A/68), de 9  
do corrente mês – restituindo autógrafos do Projeto 
de Lei número 101/68, no Senado, e nº 408-B, 
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de 1967, na Câmara, que dispõe sôbre a jurisdição 
da Junta de Conciliação e Julgamento de Ribeirão 
Prêto, no Estado de São Paulo, e dá outras 
providências (projeto que se transformou na Lei nº 
5.499, de 9-9-68). 
 

OFÍCIO 
 

DO SR. MINISTRO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES 
 

– Nº DP/DA/G/29/312.6, de 10 do mês em 
curso – solicitando que seja colocado à disposição 
daquele Ministério, pelo prazo de um ano, o Senhor 
Paulo Goyano de Farias, Redator, PL-2, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal. 
 

PARECERES 
 

PARECER 
Nº 744, DE 1968 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 81, de 1968, que 
considera de utilidade pública a Fundação de Ensino 
Superior de Londrina – FESULON – localizada em 
Londrina, Estado do Paraná. 
 

Relator: Sr. Clodomir Millet 
O presente projeto, de autoria do ilustre 

Senador Milton Menezes, considera de utilidade 
pública a Fundação de Ensino Superior de Londrina 
– FESULON –, com sede no Município de Londrina, 
Estado do Paraná. 

Em sua justificação, o autor do projeto declara 
que a citada Fundação, presentemente, mantém a 
Faculdade de Medicina do Norte do Paraná e a 
Faculdade de Ciências Econômicas. Mas, a partir de 
1969, manterá, também, novas Escolas Superiores, 
tais como: 

A Faculdade Superior de Administração; 
A Faculdade de Ciências Contábeis; 
A Faculdade de Farmácia e Bioquímica; 

A Escola Superior de Educação Física; 
E o Curso de Ciências Contábeis. 
O objetivo principal da Fundação é a criação 

da Universidade do Norte do Paraná, "que 
funcionará sob os auspícios e dentro do espírito de 
ensino integrado, preconizado pela Reforma 
Universitária o qual implica uma grande economia de 
construção, equipamentos, pessoal docente, material 
de consumo, etc." 

A Fundação do Ensino Superior de Londrina é 
uma sociedade sem fins lucrativos e seu Conselho 
de Curadores exerce mandato não remunerado. 

Entre a documentação anexada ao projeto 
com o fim de instruir a sua tramitação, se destacam 
as fotocópias da Lei nº 216, de 1965, que criou a 
Fundação, e do Decreto nº 8.829, que a 
regulamentou; os atestados sôbre as atividades do 
órgão e da não remuneração dos seus dirigentes, 
passados, respectivamente, pelo Juiz de Direito da 
Primeira Vara de Londrina e pelo Prefeito Municipal; 
o atestado do Conselho Nacional de Serviço Social 
provando que a Fundação de Ensino Superior de 
Londrina acha-se registrada naquele Conselho; e, 
finalmente, os Estatutos da entidade registrados no 
Livro das Pessoas Jurídicas no Cartório Cauziani de 
Londrina. 

Para a concessão do título declaratório de 
utilidade pública, a Lei nº 91, de 29 de agôsto de 
1935, no seu artigo 1º, exige os seguintes requisitos 
essenciais: 

a) que tenha personalidade jurídica; 
b) que funcione regularmente e sirva 

desinteressadamente à coletividade; 
c) que não sejam remunerados os cargos de 

sua diretoria. 
Pela documentação apresentada, constata-se 

que a Fundação de Ensino Superior  
de Londrina preenche todos êsses requisitos  
legais. Assim, entendemos que 
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o reconhecimento da FESULON como órgão de 
utilidade pública, além de estar amparado na lei, se 
impõe como reconhecimento ao seu notável 
desempenho no desenvolvimento cultural do Norte 
do Paraná. 

Face ao exposto, opinamos pela aprovação do 
projeto por ser jurídico e constitucional. 

Sala das Comissões, em 13 de agôsto de 
1968. – Milton Campos, Presidente – Clodomir Millet, 
Relator – Aloysio de Carvalho – Carlos Lindenberg – 
Arnon de Mello – Bezerra Neto – Petrônio Portela. 
 

PARECER 
Nº 745, DE 1968 

 
da Comissão de Educação e Cultura, sôbre o 

Projeto de Lei do Senado nº 81, de 1968, que 
considera de utilidade pública a Fundação de Ensino 
Superior de Londrina – FESULON – localizada em 
Londrina, Estado do Paraná. 
 

Relator: Sr. Duarte Filho 
O projeto em tela, de iniciativa do eminente 

Senador Milton Menezes, manda considerar de 
utilidade pública a Fundação de Ensino Superior de 
Londrina – FESULON –, com sede no Município de 
Londrina – Estado do Paraná. 

A douta Comissão de Constituição e Justiça, 
após examinar a documentação apresentada, 
manifestou-se, do ponto de vista jurídico, pela 
aprovação do projeto, por satisfazer tôdas as 
exigências contidas no art. 1º da Lei nº 91, de 29 de 
agôsto de 1935. 

A FESULON, conforme constada justificativa 
do autor da proposição, é uma instituição fundada 
por lei estadual, em 1965, tendo por finalidade 
principal promover o desenvolvimento do Ensino 
Superior, bem como incentivar e patrocinar 
pesquisas de alto nível, na Região Norte do Paraná. 

Entidade mantenedora de duas escolas 
superiores e com autorização do Conse- 
 

lho Estadual de Educação para funcionarem a ela 
integradas mais cinco novos estabelecimentos, a 
FESULON, dentro das normas que lhe orientam a 
criação, funciona sem fins lucrativos, exercendo seu 
Conselho de Curadores – mandato sem qualquer 
remuneração. 

Já declarada de utilidade pública por lei 
municipal, de 14 de outubro de 1967, vem a 
FESULON prestando, efetivamente, meritórios 
serviços à causa do ensino e da pesquisa, o que a 
faz, também sob o aspecto educacional, credora do 
benefício pleiteado. 

Esta Comissão opina, assim, pela aprovação 
do presente projeto. 

Sala das Comissões, em 29 de agôsto de 
1968. – Menezes Pimentel, Presidente – Duarte 
Filho, Relator – Edmundo Levy – Benedicto 
Valladares. 
 

PARECER 
Nº 746, DE 1969 

 
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei do Senado nº 81, de 1968, que considera de 
utilidade pública a Fundação de Ensino Superior de 
Londrina – FESULON – localizada em Londrina, 
Estado do Paraná. 
 

Relator: Sr. Pessoa de Queiroz 
O presente projeto, apresentado pelo Senador 

Milton Menezes, considera de utilidade pública a 
FESULON – Fundação de Ensino Superior de 
Londrina –, localizada na cidade de Londrina (PR.). 

2. A justificação esclarece que a FESULON foi 
criada por Lei Estadual e tem como finalidade o 
desenvolvimento do ensino superior, bem como 
incentivar pesquisas na região norte do Paraná. 

Mantém a referida Fundação duas escolas 
superiores e, com a autorização do Conselho 
Estadual de Educação do Paraná, funcionarão, em 
1969, mais cinco faculdades. 
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O objetivo final da FESULON é a criação da 
Universidade do Norte do Paraná. Nesse sentido, 
uma das etapas a vencer é a de considerar a 
Fundação como de utilidade pública. 

3. As Comissões de Constituição e Justiça e 
de Educação e Cultura, examinando a proposição, 
manifestaram-se favoràvelmente à mesma, 
porquanto a FESULON preenche todos os requisitos 
legais, conforme dispõe a Lei nº 91, de 1935, que 
trata da concessão do título declaratório de utilidade 
pública. 

4. Diante do exposto, opinamos pela 
aprovação do presente projeto. 

Sala das Comissões, em 11 de setembro de 
1968. – Sigefredo Pacheco, Presidente eventual – 
Pessoa de Queiroz, Relator – Nogueira da Gama – 
Fernando Corrêa – Carlos Lindenberg – José Leite – 
João Abrahão – Bezerra Neto – Clodomir. Millet – 
Júlio Leite – Leandro Maciel. 
 

PARECER 
Nº 747, DE 1968 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 67, de 1968, que 
dispõe sôbre uso de órgãos e partes de cadáver para 
finalidade terapêutica. 
 

Relator: Sr. Josaphat Marinho 
O presente projeto, de autoria do nobre  

Senador Vasconcelos Tôrres, é, no conjunto de seus 
dispositivos, equivalente ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 79/68, como se vê pela simples 
comparação dos respectivos textos. Se há 
diversidade de forma, em alguns artigos, a 
substância das proposições é uma só, e ambas têm 
o mesmo objetivo, até na revogação da Lei nº 4.280, 
de 6 de novembro de 1963, e de outras disposições. 

Ocorre, ainda, que o projeto oriundo da 
Câmara já foi aprovado nas duas Casas do 
Congresso Nacional. 

Nestas condições, por haver perdido  
a oportunidade, ou em virtude de seu pre- 
 

julgamento pelo Plenário em outra deliberação, está 
prejudicado o projeto (Regimento Interno, art. 324, a 
e b). 

Em conseqüência, a proposição deve ser 
arquivada (Regimento Interno, art. 324, § 4º). É o 
nosso parecer (Regimento Interno, art. 136, d-d-4 e § 
1º). 

Sala das Comissões, em 6 de agôsto de 1968. 
– Aloysio de Carvalho, Presidente em exercício – 
Josaphat Marinho, Relator – Nogueira da Gama – 
Petrônio Portela – Bezerra Neto – Antônio Carlos 
Clodomir Millet – Argemiro de Figueiredo. 
 

PARECER 
Nº 748, DE 1968 

 
da Comissão de Saúde, sôbre o Projeto de Lei 

do Senado nº 67, de 1968, que dispõe sôbre uso de 
órgãos e partes de cadáver para finalidade 
terapêutica. 
 

Relator: Sr. Fernando Corrêa 
O presente projeto, de autoria do  

Senador Vasconcelos Tôrres, dispõe sôbre o uso de 
órgãos e partes de cadáver para finalidade 
terapêutica. 

2. O projeto, em linhas gerais, é  
equivalente ao Projeto de Lei da Câmara nº 79,  
de 1968, de iniciativa do Poder Executivo,  
já aprovado nesta Casa na forma de um  
substitutivo. 

3. A Comissão de Constituição e Justiça, ao 
apreciar o presente projeto, concluiu pelo seu 
arquivamento "por haver perdido a oportunidade em 
virtude de seu prejulgamento pelo Plenário em outra 
deliberação (Regimento Interno, art. 324, a e b). 

4. Diante do exposto, a Comissão de Saúde 
opina, também, pelo arquivamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 67, de 1968. 

Sala das Comissões, em 27 de agôsto de 
1968. – Manoel Villaça, Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência – Fernando Corrêa, Relator – 
Adalberto Sena – Duarte Filho – Clodomir Millet. 
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PARECER 
Nº 749, DE 1968 

 
da Comissão de Legislação Social, sôbre o 

Projeto de Lei do Senado nº 67, de 1968, que dispõe 
sôbre uso de órgãos e partes de cadáver para 
finalidade terapêutica. 

 
Relator: Sr. Josaphat Marinho 
Relator desta matéria na Comissão de 

Constituição e Justiça, observamos ser o projeto, "no 
conjunto de seus dispositivos, equivalente ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 79/68, como se vê pela  
simples comparação dos respectivos textos". E 
acrescentamos: "Se há diversidade de forma, em 
alguns artigos, a substância das proposições é uma 
só, e ambas têm o mesmo objetivo, até na 
revogação da Lei nº 4.280, de 6 de novembro de 
1963, e de outras disposições". Por fim, salientamos: 
"Ocorre, ainda, que o projeto oriundo da  
Câmara já foi aprovado nas duas Casas do 
Congresso Nacional". Por isso, concluímos que, "por 
haver perdido a oportunidade, ou em virtude de  
seu prejulgamento pelo Plenário em outra 
deliberação, está prejudicado o projeto (Reg. Int., art. 
324, a e b)". 

No momento, essas observações estão 
fortalecidas porque o projeto originário da Câmara já 
se converteu na Lei nº 5.479, de 10 de agôsto de 
1968. 

Assim, e na linha de entendimento das outras 
Comissões que já opinaram, mantemos o critério de 
sugerir o arquivamento do projeto. 

Sala das Comissões, em 3 de setembro de 
1968. – Petrônio Portela, Presidente – Josaphat 
Marinho, Relator – Attílio Fontana – Júlio Leite – 
Duarte Filho – Mello Braga. 

PARECER 
Nº 750, DE 1968 

 
da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei do Senado nº 67, de 1968, que dispõe sôbre uso 
de órgãos e partes de cadáver para finalidade 
terapêutica. 

 
Relator: Sr. Pessoa de Queiroz 
O presente projeto, de autoria do eminente 

Senador Vasconcelos Tôrres, dispõe sôbre o uso de 
órgãos e partes de cadáver para finalidade terapêutica. 

2. O Autor, na sua justificativa, esclarece que 
"o progresso da ciência levou a medicina a um 
desenvolvimento capaz de efetuar o transplante de 
corações, fígados, pâncreas e rins, além de outras 
partes do corpo humano, fazendo, assim, reavivar a 
chama da esperança de cura em milhões de 
portadores de males dêsses órgãos, aos quais 
restava apenas o desenlace final. 

Assim, paralelamente ao estímulo referido, deve-
se conceder facilidades e legalidades para que não seja 
a ciência tolhida em seu caminho por obstáculos da Lei." 

3. Entretanto, conforme consta do parecer da 
douta Comissão de Constituição e Justiça, anexo ao 
processado, o projeto "no conjunto de seus objetivos, é 
equivalente ao Projeto de Lei da Câmara nº 79/68, como 
se vê pela simples comparação dos respectivos textos". 

O referido projeto, de iniciativa do Executivo, já foi 
aprovado nas duas Casas do Congresso Nacional, na 
forma de um substitutivo, apresentado pelo Senado que 
se converteu na Lei nº 5.479, de 10 de agôsto de 1968. 

4. Não obstante os elevados propósitos  
do seu Autor, a proposição, já foi declarada  
prejudicada, "por haver perdido a oportunidade e em  
virtude de seu prejulgamento pelo Plenário em  
outra deliberação (art. 324, letras a e b do Regi- 
 

 



– 382 – 
 
mento Interno)", conforme consta dos pareceres das 
Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e 
Legislação Social. 

5. Diante do exposto, a Comissão de Finanças 
opina, também, pelo arquivamento do projeto. 

Sala das Comissões, em 11 de setembro de 
1968. – Sigefredo Pacheco, Presidente, eventual – 
Pessoa de Queiroz, Relator – Nogueira da Gama – 
Fernando Corrêa – Carlos Lindenberg – José Leite – 
João Abrahão – Bezerra Neto – Clodomir Millet – 
Júlio Leite – Leandro Maciel. 

 
PARECER 

Nº 751, DE 1968 
 
da Comissão Diretora, sôbre o Requerimento 

nº 1.014, de 1968, de transcrição nos Anais do 
Senado da entrevista concedida à imprensa pelo 
Ministro do Exército, General Lyra Tavares, em 22 de 
agôsto de 1968. 

 
Relator: Sr. Cattete Pinheiro 
Nos têrmos do artigo 235 do Regimento 

Interno, é esta Comissão Diretora chamada a opinar 
sôbre o Requerimento nº 1.014, de 1968, em que o 
eminente Senador Vasconcelos Tôrres solicita a 
transcrição nos Anais do Senado da entrevista 
concedida à imprensa pelo Ministro, do Exército, 
General Lyra Tavares, em 22 de agôsto de 1968. 

2. Tendo em vista que a matéria anexa, cuja 
transcrição se solicita, não excede o limite do número de 
páginas do Diário do Congresso Nacional, fixado no 
parágrafo único do artigo nº 202 do Regimento desta 
Casa, opinamos favoràvelmente. 

Sala da Comissão Diretora, em 12 de 
setembro de 1968. – Gilberto Marinho, Presidente – 
Cattete Pinheiro, Relator – Pedro Ludovico – Dinarte 
Mariz – Victorino Freire – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – O 
expediente lido vai à publicação. 

Tem a palavra o Sr. Senador Raul Giuberti. 
O SR. RAUL GIUBERTI (lê o seguinte 

discurso.): – Sr. Presidente, Senhores Senadores, 
realizou-se no Espírito Santo, promovido pelo 
Govêrno do Estado e pelo Deputado João Calmon, o 
simpósio para analisar problemas que afligem o meu 
Estado. Foram focalizados assuntos atinentes a 
energia, transportes, e vários outros temas, que têm 
se anteposto aos homens públicos capixabas e 
dentre êles um se destacou, que é o da saúde 
pública do Espírito Santo. 

Ainda em fins do ano passado, a  
Comissão de Saúde da Câmara, recebeu a visita do 
Dr. Hamilton Machado de Carvalho, Secretário de 
Saúde do Estado do Espírito Santo, que  
perante ela, prestou um esclarecedor depoimento, 
sôbre o estágio atual da saúde pública no Espírito 
Santo. 

As suas declarações se inserem, entre as que 
com maior precisão, focalizaram o crônico problema 
das endemias e moléstias que infelicitam o nosso 
povo e se transmitem de gerações a gerações, 
ampliando-se com o crescimento demográfico e 
conquistando novas áreas até então interditas, sem 
que os podêres públicos, consigam coibir a sua 
funérea marcha, pondo-se um fim definitivo a essas 
fôrças arrazadoras. Um exame, mesmo superficial do 
problema, nos revela que não pode ser resolvido, 
apenas com os recursos oficiais do Estado, ou dos 
Municípios, ou sòmente com as verbas orçamentárias, 
oriundas do Executivo Federal. Não. O desafio é 
muito mais complexo, e o seu combate requer uma 
conjugação de normas, e de meios materiais, 
constituindo um plano único de ação, que abranja 
todo o vasto território brasileiro. O sistema até então 
adotado, de atuar em compartimentos estanques, 
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mais ou menos independentes, não tem contribuído 
sèriamente para erradicar as moléstias infecto-
contagiosas, nem prevenir o seu surto em 
determinadas áreas. 

Urge reformar os programas oficiais de saúde 
pública, adaptando-os melhor às contingências 
regionais, porque, do contrário, não sairemos do 
impasse em que nos encontramos, sem registro 
sensível de melhoria da saúde do nosso povo, 
principalmente, a grande parcela da população rural, 
a maior vítima dos males endêmicos, e a mais 
desamparada dos podêres oficiais em nosso País. 

Quem compulsar os Anais da Comissão de 
Saúde da Câmara dos Deputados, não se pode  
furtar à mesma angústia, de formular as mesmas 
perguntas e de se preocupar sèriamente com os 
problemas de saúde popular procurando cada qual, 
dentro da sua especialidade, contribuir com a sua 
experiência, para sanar os males crônicos que 
dizimam o nosso povo, e reduzem deploràvelmente a 
sua capacidade produtiva. O problema não atinge 
apenas a nós, que somos médicos, mas também aos 
economistas, aos industriais, aos comerciantes, aos 
lavradores, aos administradores, pois sem saúde, a 
produção fica irremediàvelmente comprometida. Sei 
que afirmá-lo é um truísmo. Mas as verdades, por 
mais simples que sejam, não devem ser olvidadas, 
até que não haja mais razão para fazê-lo. A 
responsabilidade é de todos nós que participamos, 
em certa medida, da coisa pública, como 
legisladores, e também de cada cidadão em 
particular. 

Fala-se muito em desenvolvimento do nosso 
País, enfatizando-se principalmente os aspectos 
econômicos, mas relegando sempre a um plano 
secundário a questão da saúde. Cumpre dar à 
filosofia do Govêrno um cunho mais humanista.  
A meta deveria ser, antes de tudo, o homem.  
Recuperá-lo para integrá-lo plenamente nas 
atividades produtoras. Enquanto êsse objetivo não fôr 
 

atingido, haverá, malbarato de esforços e de 
recursos financeiros, em todos os níveis de govêrno. 

O problema de reestruturação das atividades 
sanitárias comporta, entretanto, vários aspectos. Um 
dos que chamam logo a atenção de quantos se 
preocupam com o assunto, é o do reduzido quadro 
de pessoal qualificado para enfrentar essa tarefa, 
que é complexa e de âmbito nacional. Basta dizer 
que há um déficit de 46.000 médicos no Brasil, não 
havendo esperança de superá-lo em curto prazo. É 
um óbice que parece irremovível, dentro do contexto 
atual da política universitária. Aqui, o problema se 
complica, e rastreando as suas origens, vamos nos 
defrontar com as falhas dos currículos oficiais  
de ensino e outros percalços, atinentes ao 
funcionamento das universidades. O Brasil  
dispõe atualmente de 35.000 médicos, segundo 
avaliação aproximada, feita pelos órgãos oficiais de 
estatística. Parece que nada de sólido e  
duradouro se pode fazer nesse setor, se as diretivas 
não forem precedidas da reforma educacional. 
Gratuidade de ensino, liberdade de cátedra;  
ampla oportunidade para quantos almejam  
estudar, instalação de modernos laboratórios e 
menos teorização do ensino, são exigências 
primárias, que devem ser atendidas prontamente, em 
qualquer programa de reestruturação das instituições 
de ensino. Temos que partir dos bancos escolares, 
se quisermos aceitar com seriedade o grande 
desafio, que a saúde pública nos apresenta. E  
não há outra alternativa senão aceitá-lo, pois a  
isso nos impele, o senso de responsabilidade social, 
o patriotismo; o dever que temos para com a  
nossa Pátria. Uma reforma universitária, conduzida 
em bases justas e consentâneas, com as exigências 
do progresso, de modo que possa absorver e 
capitalizar a energia e o entusiasmo da  
juventude, facultando-lhe todos os meios para o  
seu pleno desenvolvimento, constituirá sem dúvida, 
um ponto de partida nôvo e seguro, a pedra angular, 
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em que se apoiará o futuro desenvolvimento e bem-
estar do nosso povo. 

Só assim poderemos ampliar os quadros 
profissionais, enriquecendo-os com as  
vocações oriundas de tôdas as camadas sociais, e 
que, nas presentes circunstâncias, na sua maioria se 
perde, inaproveitada, por falta de orientação, 
oportunidade e amparo financeiro. Não podemos 
excluir a juventude dessa cruzada, porque ela não 
deve travar-se apenas no presente, mas também no 
futuro; pertence, em grande parte, aos dias 
vindouros. 

Não pretendo alargar estas investigações para 
saber em que deve consistir a reforma universitária 
ou qual a concepção que dela fazemos. Isto nos 
levaria bem distante, do propósito inicial, que nos 
trouxe a esta tribuna. Todavia, os princípios gerais 
enunciados, acreditamos que sejam suficientes para 
fornecer um insight do magno problema, tal como o 
imaginamos. 

A exposição, que tenho a honra de fazer desta 
tribuna, restringe-se a problemas locais do meu 
Estado, e para os quais pretendo chamar a  
atenção dos podêres da República, enquanto não se 
processam as reformas de base, indispensáveis  
ao progresso nacional, em todos os ramos de 
atividade. 

O Estado do Espírito Santo, com uma 
população estimada para o corrente ano  
de 1.491.000 habitantes, dispõe de apenas  
448 facultativos, irregularmente distribuídos  
pelos diversos municípios. Compete, a cada  
médico, zelar pela saúde de 3.328 pessoas,  
que é a média encontrada pela relação  
facultativo-habitante, com os dados referidos. 
Cumpre, entretanto, ressaltar que na Capital do 
Estado, como, aliás, ocorre, nas demais Unidades 
federativas, concentra-se a maior parte dos médicos, 
ou sejam; 172, equivalente a quase um têrço  
do total existente. Vitória, que tem uma população 
estimada, para o corrente ano, de 127.000 
 

habitantes, apresenta a relação de 738 pessoas por 
um facultativo. Existe, assim, uma acentuada 
disparidade, entre a situação vigente na Capital e a 
do interior. Lamentàvelmente, êsse desnível existe, 
dentro de um quadro geral, carente de recursos 
profissionais, o que torna ainda mais sombrio o 
panorama atual. Face às presentes circunstâncias, 
seria ocioso, falar em redistribuição de facultativos, 
uma vez, que o seu número é insuficiente para 
atender aos reclamos da população, seja das 
cidades ou dos campos. Seria um simples paliativo. 
O exame dêsses dados, nos revela de pronto as 
dificuldades com que se defronta, a Saúde Pública 
do Estado, que não encontra meios, de fixar no 
interior, de acôrdo com um plano racional de 
trabalho, o número adequado de médicos para 
enfrentar os problemas locais, atinentes à sua 
especialidade. O médico tem ampla liberdade de 
exercer a profissão, onde bem lhe convier, e se êle 
não encontra em determinado lugar, os atrativos 
financeiros, que lhe é permitido usufruir, como justa 
compensação de seus estudos e trabalhos, há de se 
transladar para outra cidade. E se êle já possui 
apreciável soma de conhecimentos, quase sempre, 
busca a Capital, onde poderá exercer em  
maior escala, a sua especialização. A relação  
dos municípios que, no Espírito Santo, se  
acham inteiramente desprovidos de recursos 
médidos, abrange 10 unidades. Podemos citá-los na 
seguinte ordem: Aracruz, Boa Esperança, Conceição 
do Castelo, Divino de São Lourenço, Pancas, 
Pinheiros, Presidente Kennedy, Piúma, São  
Gabriel da Palha, Serra e Viana. Essas 
comunidades, não têm nenhuma assistência médica 
particular, e só o govêrno poderá socorrê-las, 
propiciando-lhes os recursos adequados,  
conforme pretende fazer o Executivo estadual, 
através do nôvo plano assistencial, que  
engloba medidas diversas. O entrosamento  
das atividades governamentais com o Instituto  
Nacional de Previdência Social, as Prefeituras 
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Municipais e as próprias comunidades, foi a fórmula 
alvitrada, para executar um programa médico-
sanitário, abrangendo os 53 municípios do Estado, 
particularmente os situados ao norte, que são os 
mais abandonados, mais carentes de estradas, de 
recursos econômicos e sanitários. Embora inspirado 
nos melhores propósitos, visando a dinamizar êsse 
importante setor da administração pública, tem 
havido dificuldades, no que diz respeito à 
cooperação do Fundo Rural, segundo depoimento do 
Sr. Secretário da Saúde. Esperamos, entretanto, que 
tais óbices possam ser removidos e o plano 
integralmente realizado, pois os problemas a que se 
propõe resolver são graves e não comportam 
delongas. As condições sanitárias, embora não 
destoem das vigentes, em outras áreas do País, 
estão a exigir cuidados persistentes, tenaz luta, 
contra as doenças que estão roubando ao trabalho 
produtivo as melhores energias, dizimando a 
população jovem, grande parcela da qual, já cresce 
sob o signo da esquistossomose, da malária, da 
ascaridíase, da ancilostomíase, da doença de 
Chagas e outras moléstias que flagelam os 
habitantes do interior. É triste relatar, que o Brasil, 
ainda não conseguiu expulsar do seu solo a varíola, 
para a qual o Dr. Jenner encontrou o específico há 
mais de século. De vez em quando constatamos o 
surto da virose em determinadas regiões. Até 1969 o 
Govêrno estadual não terá ticas do meu Estado 
registraram 139 casos variólicos, sendo de presumir, 
entretanto, que a incidência foi bem maior. Até 1969 
o govêrno estadual não terá ajuda federal, para o 
combate a essa moléstia, conforme o nôvo plano 
elaborado pelo Ministério. Ora, se a varíola, que já 
recebeu da ciência a sentença definitiva, ainda 
constitui para nós um hóspede indesejável, que de 
vez em quando nos visita, que dizer então das 
enfermidades transmissíveis, para as quais ainda 
não se encontrou o medicamento apropriado? 

Aí está a doença de Chagas a desafiar a 
argúcia dos nossos sanitaristas e pesquisadores. No 
ano passado, essa endemia se manifestou com 
intensidade, no Município de Alfredo Chaves, e de 
forma acentuada em Vitória, Vila Velha e Rio Nôvo 
do Sul. A descoberta do vetor, em zonas 
densamente povoadas, como a da Capital, causou 
justificado alarme, e o Govêrno teve de mobilizar, 
ràpidamente, todos os recursos disponíveis para o 
combate ao terrível transmissor. 

A esquistossomose também é responsável por 
numerosos óbitos no Estado. Até há bem pouco 
tempo, achava-se limitada a quatro Municípios, mas 
agora vem se expandindo de maneira alarmante, 
expansão essa que é facilitada pelas correntes 
migratórias oriundas de outras áreas do País. Eis aí 
um episódio, que esclarece perfeitamente o caráter 
nacional de que se deve revestir tôda campanha 
sanitária visando a erradicar os focos endêmicos. 
Um projeto governamental de saúde pública, por 
mais bem elaborado e executado que seja, não 
atingirá plenamente os seus objetivos, se o Estado 
vizinho descurar as próprias condições sanitárias em 
que vive. Para milhares de portadores dessa letal 
moléstia, surge agora a esperança de completa 
recuperação da saúde. Dois ilustres médicos 
nordestinos anunciam a cura por meio de filtragem 
do sangue, utilizando-se, para isso, dispositivos 
especiais, que constituem uma revolucionária 
inovação no tratamento dêsses casos. 

Verificamos, com orgulho, a ascensão da 
classe médica nas pesquisas científicas, em nosso 
País. Quase podemos afirmar, sem desmerecer  
de outros valôres profissionais, que a medicina 
brasileira é o único setor em que o progresso 
claramente se delineia, na presente conjuntura. Não 
o afirmo em tom polêmico, mas os indícios são 
bastante evidentes, até mesmo para o leigo. A 
imprensa os registra com inusitada freqüência. O Dr. 
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Zerbini inaugurou uma técnica operatória, 
profundamente inovadora, nos processos de 
transplante de coração humano. O Dr. Edson 
Teixeira, pela primeira vez no mundo, implantou um 
pâncreas auxiliar em enfêrmo diabético. Os 
extraordinários feitos repercutiram no mundo  
inteiro, chamando a atenção para êste País 
subdesenvolvido, a nossa Pátria, o Brasil. O Govêrno 
brasileiro prontamente agraciou-os, reconhecendo o 
seu notável mérito. Tais pesquisas nos enchem de 
entusiasmo e nos incutem a esperança de podermos 
dominar as graves endemias que ainda infelicitam o 
nosso povo, num prazo mais curto do que aquêle 
que ontem poderíamos imaginar. Oxalá não diminua 
o sagrado ardor dos nossos expoentes da  
medicina e possa o Govêrno reconhecer e amparar 
liberalmente êsses denodados pesquisadores, que 
têm de enfrentar o handicap econômico e cultural do 
meio em que vivem e trabalham. 

Mas volto ao diagnóstico dos males que 
flagelam os meus conterrâneos – as helmintíases 
constituem outra causa debilitante da saúde de 
nossa gente. A ascaridíase é largamente difundida, 
atingindo quase tôda a população do Estado, 
retirando das escolas muitas crianças, das fábricas 
muitos operários e da lavoura muitos trabalhadores. 
Não vou particularizar casos, citar estatísticas, pois 
faço apenas um exame sumário das condições 
sanitárias do Estado. A minha vida de médico eu a 
passei no interior, o drama do povo é familiar aos 
meus olhos, e a ajuda que procurei dar-lhe constitui 
as melhores recordações da minha existência. Tenho 
a honra de conviver nesta Casa com representantes 
que podem se orgulhar da mesma experiência. 
Todos poderão confirmar que essas doenças são 
também encontradas nos seus Estados, variando 
apenas na intensidade, que pode ser maior ou 
menos, conforme o caso. 

A tuberculose, a malária, a sífilis,  
o tétano, a difteria, a poliomielite, consti- 
 

tuem sério problema no meu Estado. Para combater 
essa legião de males, o departamento próprio dispõe 
de 10 por cento da receita estadual, o que seria 
suficiente, se se tratasse apenas de manter, de 
conservar a higidez da população. Mas êle tem 
tarefas suplementares bem mais pesadas; pois é 
necessário erradicar focos endêmicos, prevenir 
novos surtos, combater moléstias crônicas, várias 
das quais ainda inscritas no rol das moléstias 
incuráveis. 

Existe também a coorte das avitaminoses, de 
combate bem mais difícil, por que se acham 
umbilicalmente ligadas ao próprio regime econômico. 
O seu combate só será efetivo quando se puder 
promover a melhoria geral do padrão de vida e 
inculcar novos hábitos alimentares. Nenhuma esfera 
de govêrno se acha tão intrinsecamente ligada às 
demais, como a da saúde pública. Ela é beneficiária 
de tôdas as outras, e não pode progredir sòzinha. 

Dêsse entrosamento natural das atividades, 
surge o imperativo de se elaborar um plano integrado 
de saúde, nos níveis federal, estadual e municipal de 
govêrno. Êsse plano ainda não foi concebido, mas 
há tentativas sérias para resolver alguns de seus 
aspectos, embora isoladamente. Vem a propósito 
mencionar o projeto do Deputado Raimundo Bogea 
apresentado à Câmara Federal e que visa, 
precìpuamente, a engajar as Superintendências 
regionais e os Bancos da Amazônia e do Nordeste 
do Brasil na assistência financeira às atividades 
privadas médico-sanitárias, nos limites de suas 
respectivas jurisdições. 

A proposição do ilustre parlamentar  
é de importância tal que não pode passar 
despercebida por quantos se interessam pelas 
questões de higiene pública ou, de modo geral,  
pela recuperação física e moral das populações  
rurícolas. Acreditamos que, se pôsto em prática,  
êsse projeto contribuiria extraordinàriamente  
para a fixação do nordestino em suas 
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terras de origem, pondo fim ao drama das migrações 
internas de famílias paupérrimas e enfêrmas,  
que vagueiam em lúgubres caravanas em busca de 
algo que nem elas mesmas sabem definir claramente 
o que seja. Conservam apenas a idéia da 
sobrevivência, embora as baixas sejam contínuas 
em suas fileiras, e poucos são os que escapam à 
ceifa fatídica, antes que alcancem as regiões do 
Centro-Sul, que consideram como autênticas 
canaãs. 

São impressionantes as estatísticas com que o 
autor do projeto o justifica: existem nas regiões 
amazônicas e nordestinas 50.000.000 portadores de 
verminose; 25.000.000 com ancilostomose; 13.000.000 
com esquistossomose e doença de Chagas, sem 
mencionar as outras endemias que infestam as áreas 
do Oeste, Centro ou Leste do País. 

A extensão geográfica que o projeto pretende 
cobrir abrange 2.000 Municípios, que se acham 
abandonados à própria sorte, sem nenhuma 
assistência médica e com as populações entregues 
ao curandeirismo local. É fácil imaginar o baixo nível 
de produtividade dessa gente. 

Enquanto durar essa dramática situação, é 
ocioso falar em desenvolvimento da região 
amazônica e nordestina, visto que o homem é a 
matéria prima de todo progresso. São-bastante 
significativas as palavras do sociólogo Ives Lacoste, 
referentes ao impaludismo na Grécia. 

"Tôdas as chamadas nações do Terceiro 
Mundo, estão empenhadas na elevação do índice 
sanitário de seus habitantes, como fator básico de 
desenvolvimento." 

Comentando o baixo índice sanitário de  
vastas populações do chamado Terceiro  
Mundo, afirma o renomado sociólogo: "As 
conseqüências dessa situação sanitária catastrófica 
são extremamente graves e numerosas. Têm 
incidência enorme, sôbre a vida econômica e social 
 

e reduzem a produtividade dos indivíduos, em 
proporções de 30 a 60 por cento. "Na Grécia – 
prossegue – a cura de dois milhões de  
doentes de impaludismo permitiu recuperar 60 
milhões de jornadas de trabalho por ano, ou seja, o 
equivalente ao trabalho de 200 mil operários. As 
perdas, devidas ao impaludismo são avaliadas em 
175 milhões de dólares no México e 500 milhões na 
Índia". 

Não existe, pois, melhor investimento para o 
Govêrno do que aquêle que propicia a recuperação 
do homem enfêrmo e o seu reenganjamento em 
trabalho produtivo. 

Complementando o projeto citado, o Deputado 
Raimundo Bogea apresentou outro, baseado  
no fato de que a grande maioria dos Municípios 
brasileiros não incluem em seus orçamentos 
nenhuma dotação destinada a programas  
sanitários. Visando dirimir essa falha na 
administração municipal, elaborou o projeto que  
faz destacar do Fundo de Participação dos 
Municípios, a que se refere o art. 26, § 1º da 
Constituição Federal, 15 por cento dos recursos 
recebidos por entidade integrante do mesmo  
para aplicação em serviço de saúde pública, onde 
não houver ou existir precàriamente. 

Os dois projetos se completam num 
instrumento único, destinado a enfrentar os maiores 
males que corroem a saúde e a economia dos povos 
que habitam as regiões amazônica e nordestina: o 
incomparàvelmente baixo nível de vida e as doenças 
de massa, que aí assumem caráter endêmico e 
extensivo. Acreditamos que as providências nêles 
contidas são adequadas aos fins a que se  
propõem, e merecem por isso da nossa parte o  
mais atento exame e apoio. Todos nós somos  
sensíveis aos problemas de natureza médico- 
social; uns por vocação filosófica, e outros em  
conseqüência mesmo das profissões que exercem. 
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Não expenderei, contudo, mais tempo no 
exame dos projetos, porque teremos ocasião – eu o 
espero – de podermos estudá-los detidamente 
quando transitarem por esta Casa. Estou cônscio 
das graves dificuldades com que se defronta o 
Govêrno do meu Estado no setor da saúde pública e 
as medidas extraordinárias que tem articulado, para 
dotar os serviços de equipamentos modernos e 
novos profissionais, e embora o Espírito Santo  
não esteja incluído na área compreendida pelas 
Superintendências regionais, poderá, entretanto, 
usufruir os benefícios decorrentes do projeto dos 
Municípios. 

E já que estamos bosquejando um amplo 
quadro das condições sanitárias das áreas pobres, 
não poderia deixar de inserir no mesmo, o plano  
do Ministério da Saúde para assistência médica, 
denominado Plano Nacional da Saúde. Trata-se de 
um projeto no qual o Govêrno vem trabalhando sem 
alarde. É radical, pois pretende enfrentar o problema 
de modo inteiramente nôvo, quebrando a rotina com 
que o mesmo vem sendo abordado há muito tempo. 

Esperemos pelos resultados. O plano está 
sendo executado a título de experiência em Nova 
Friburgo. 

Entretanto, pensamos nós que o Plano 
Nacional de Saúde poderia ser um Plano Nacional 
de Saúde Pública, onde se cuidasse em primeiro 
lugar da profilaxia das doenças, porque não se pode 
pensar em tratar do doente sem erradicar a doença. 

Para fins de sua aplicação, o povo brasileiro é 
dividido em quatro classes, A, B, C e D. 

Pois o plano parece conter tôdas as medidas 
que se buscam tendo em vista a solução, em 
profundidade, do problema médico-social, de acôrdo 
com o regime privatista da medicina. É plano de 
alcance médio, que só entrará em plena execução 
daqui a 3 anos. 

Enquanto isso, os governantes lutam, em cada 
Estado, com as crescentes dificuldades no setor de 
saúde pública. As verbas oficiais minguam de ano 
para ano, aumenta o número de necessitados, que 
batem à porta dos hospitais super-lotados ou 
buscam, em desespêro, os curandeiros profissionais. 
É uma situação que se agrava a olhos vistos, em 
todos os Estados, e até ao último dos Municípios. 
Não é possível esperar mais, para se pôr côbro a 
essa pungente situação. Urge elaborar um plano de 
urgência de saúde, que integre os governos federal, 
estaduais e municipais. É necessário forjar uma 
estreita vinculação entre os órgãos de saúde, para a 
execução, de um plano prioritário de assistência 
médica para, pelo menos, restringir a expansão das 
doenças endêmicas, que ameaçam arrebatar o 
contingente ainda sadio das populações rurais. 
(Muito bem!) 

O SR. EURICO REZENDE: – Sr. Presidente, 
peço a palavra, como Líder do Govêrno. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
Tem a palavra, como Líder do Govêrno, o Sr. 
Senador Eurico Rezende. 

O SR. EURICO REZENDE (como líder do 
Govêrno. Sem revisão do orador.): – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, consoante prometi, 
através de aparte, venho a esta tribuna ocupar a 
honrosa atenção do Senado para examinar e 
responder as principais linhas de censura 
expendidas, ontem, no Plenário, pelo eminente 
Senador Josaphat Marinho, procurando alcançar o 
Ministro Jarbas Passarinho. 

Em duas áreas situaram-se aquelas acusações; 
em uma, o ilustre representante da Bahia expôs 
reparos enérgicos e severos ao fato de haver o titular 
da Pasta do Trabalho decretado intervenção no 
Sindicato dos Empregados da Refinaria de Mataripe. E 
em outro setor, e com igual veemência, S. Sa. Criticou 
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aquilo que chamou de "ameaça governamental" à 
rêde sindical brasileira. 

Como sempre, ou quase sempre, o Sr. 
Senador Josaphat Marinho, de um tempo a esta 
parte, nos distingue e nos premia com a iterativa 
improcedência de suas acusações, o que, por via de 
conseqüência, facilita e torna extremamente cômoda, 
senão superavitàriamente cômoda, a tarefa da 
defesa. 

Vamos assim, Sr. Presidente, dia a dia, 
alimentando e incentivando os debates, nesta Casa, 
com o cativante realejo dos reiterados equívocos de 
S. Ex.ª. 

Censurou o ilustre representante da terra de 
Rui Barbosa e do Senhor do Bonfim, o ato de 
intervenção do Sr. Ministro do Trabalho, o nosso 
jovem colega Jarbas Passarinho. Devo dizer que 
mereceria ser processado o Sr. Jarbas Passarinho 
se não adotasse êle a atitude que adotou, e que 
razão de sobra teria o eminente Senador Josaphat 
Marinho, se, daquela tribuna, se tal fato ocorresse, 
censurasse a indesculpável omissão ministerial. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, o que houve 
no Sindicato foi roubo, corrupção comprovada 
documentalmente pelo órgão competente, que é a 
Delegacia do Trabalho da Bahia. Através de 
sindicâncias feitas, apurou-se que a Diretoria 
daquele Sindicato cometeu ilícito penal, através do 
seu Presidente, que retirou dos cofres da instituição, 
isto é, daquela entidade, a importância, pelo menos, 
de NCr$ 3.500,00. 

Êste, o fato documentado, sem sombra de 
dúvidas, que fêz com que o Sr. Ministro do Trabalho, 
com a total tranqüilidade da sua consciência e com a 
integral compenetração dos deveres da sua 
vigilância e da sua repressão, praticasse, em nome 
do decôro da organização sindical brasileira, um  
ato que, ao revés de ser agredido, deveria  
ser enaltecido, nesta Casa, que não pode, de modo 
 

algum, mesmo à custa de filigranas jurídicas, 
transigir no solo sagrado da moralidade pública. E 
ainda mais, Sr. Presidente, outras irregularidades 
foram ali constatadas. Uma, robustamente 
comprovada, no fato daquela diretoria vir 
depositando recursos financeiros da entidade, em 
bancos particulares. 

Tudo isso, òbviamente, contra a lei, contra os 
pressupostos da decência, que deve vigorar, 
informar e dinamizar a vida sindical. 

Se o Sr. Senador Josaphat Marinho desejar 
olhar com os seus olhos, pegar com as suas mãos e, 
sobretudo, sentir com a sua consciência de homem 
honrado que é e sempre foi, o Ministério do Trabalho 
e Previdência Social poderá tornar acessíveis a S. 
Ex.ª tôdas as fontes, não de interpretação, mas de 
informação, e o Govêrno dará a S. Ex.ª um 
documento de natureza confissional, porque o 
Presidente daquele Sindicato documentou, com a 
sua assinatura, a corrupção praticada à custa do 
erário daquela entidade. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE: – Com prazer. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Em primeiro 

lugar, lembro a V. Ex.ª que, ontem, no princípio do 
meu discurso, adverti: "Não é próprio, neste instante, 
analisar-se procedem ou não as acusações. 
Cumpre-nos assinalar que, se irregularidades 
existem, devem elas ser apuradas e fixadas as 
devidas responsabilidades. Um representante do 
povo não ocupa a tribuna para defender 
irregularidades." Conseqüentemente, o mérito das 
acusações não está em debate – não estêve, 
também, em debate. O que em debate  
está, como estêve ontem, é que sejam quais  
forem as irregularidades, a intervenção só  
poderia ser decretada, a destituição dos dirigentes  
sindicais só poderia ser processada, depois de 
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assegurado o direito de defesa, previsto no art. 557, § 
2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Compreendo a orientação que V. Ex.ª está adotando 
em nome do Govêrno, particularmente do Ministério do 
Trabalho. Mas não é isso que está em debate. O que 
está em discussão é que o Govêrno não poderia 
destituir a Diretoria do Sindicato sem a ela assegurar o 
direito de defesa, diante das irregularidades apontadas. 
Por enquanto, é o que quero ponderar a V. Ex.ª 

O SR. EURICO REZENDE: – Devo dizer a V. 
Ex.ª que conheço muita coisa em têrmos 
processuais de direito de defesa. 

E, nesse episódio, Sr. Senador Josaphat Marinho, 
não foi suprimido o direito de defesa. A intervenção, por 
si só, não esgota êsse episódio sindical. 

O que o Govêrno fêz, e fêz muito bem, foi 
adotar uma medida preventiva, foi ingressar, de logo, 
através de um representante da sua confiança, vale 
dizer, de um interventor, para que as provas da 
corrupção não desaparecessem, como positivamente 
correriam o risco de desaparecer, não adotasse o 
Ministério aquêle impacto cirúrgico em defesa da 
moralidade sindical. 

Posso afirmar que mantive a êsse respeito 
interlocução telefônica com o Ministro Jarbas 
Passarinho, e que já está assegurada a oportunidade 
de a diretoria destituída exercitar o direito de defesa 
e, comprovada a insubsistência dos motivos da 
intervenção, a diretoria voltará ao exercício das suas 
funções. Se essa insubsistência fôr caracterizada, 
estarei aqui, Sr. Senador Josaphat Marinho, para me 
retratar desta defesa e, pàlidamente, ser um humilde 
assistente de acusação na bancada de V. Ex.ª. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador.) Permita-
me insistir em que, para mim, como representante do 
povo, o principal não é a defesa da Diretoria do 
 

Sindicato. As pessoas dêsses dirigentes 
representam apenas uma circunstância dentro do 
fato fundamental, que é o da destituição sem a 
prévia segurança de defesa. V. Ex.ª, que além de 
parlamentar ilustre é advogado penalista eminente, 
sabe que, por mais hediondo que possa ser um 
crime, dêle não pode resultar pena, regularmente 
sem defesa. O que está em jôgo é isso. E V. Ex.ª 
hàbilmente procura contornar... 

O SR. EURICO REZENDE: – Absolutamente! 
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Eu não estou 

a defender possíveis irregularidades, e comecei, 
ontem, por declarar que, se elas existem, devem ser 
punidas. Mas o Govêrno não procede corretamente 
se, a título de punir irregularidades, pratica injustiça, 
viola a lei, infringe a ordem jurídica. E infringiu. Note 
que V. Ex.ª mesmo acaba de declarar que agora se 
abriu a oportunidade de defesa. Abre-se 
tardiamente... 

O SR. EURICO REZENDE: – Não, Excelência! 
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – A Diretoria 

do Sindicato já foi destituída. Foi destituída, meu 
nobre Colega, não foi afastada ou suspensa para 
que se procedessem às averiguações. Nem o 
argumento de que poderiam desaparecer provas tem 
procedência. A Delegacia do Trabalho já havia feito 
um levantamento contábil; conseqüentemente, já 
dispunha dos elementos. 

O SR. EURICO REZENDE: – A defesa, mais 
tarde, argüiria que foi um levantamento suspeito... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permita-me 
concluir. 

O Ministro já estava de posse do levantamento 
contábil, que considerou suficiente para declarar  
a intervenção. Isto feito, estava documentado,  
no seu entender. Cabia-lhe, então, para  
efetuar o ato de punição, cumprir o disposto no § 
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2º do art. 557 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
que não permite duas interpretações: 

"Nenhuma pena será imposta sem que seja 
assegurada defesa ao acusado." 

Êste preceito está precisamente no capítulo 
relativo às penalidades cabíveis por irregularidades 
apuradas nas organizações sindicais. 

O SR. EURICO REZENDE: – Devo dizer a V. 
Ex.ª que está havendo exagêro da sua parte,  
quanto à medida adotada pelo Sr. Ministro do 
Trabalho. V. Ex.ª entenda, nessa hipótese, a figura 
da destituição como uma figura de afastamento. Eu 
disse a V. Ex.ª que o funcionário público, quando 
alvo de um inquérito administrativo, é afastado muito 
antes... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Não é 
demitido! 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª vai-me 
permitir concluir os têrmos da réplica. 

É afastado muito antes até do advento da  
fase probatória e, portanto, muito aquém da  
esfera das alegações finais da defesa. Ora, se  
neste caso, comprovada a improcedência das 
acusações, a diretoria voltará ao pleno exercício  
das suas funções, resulta daí que, para que a 
destituição se torne efetiva, há uma condicionante, 
isto é, a volta dos diretores depende da 
comprovação da sua inocência ou da sua 
inculpabilidade... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Mas não 
pode haver destituição sem defesa. 

O SR. EURICO REZENDE: – É isto que 
censuro em V. Ex.ª – as filigranas jurídicas. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Não se trata 
de filigranas jurídicas, trata-se de acatar o preceito 
legal. 

O SR. EURICO REZENDE: –  
Tanto a suspensão, como a destituição – que 
 

pode ser transitória – oferecem os mesmos 
caminhos, em busca da mesma Roma, do desfecho 
dêste episódio. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª está 
enganado: não há destituição provisória. Isto parece 
ser invenção do Ministério do Trabalho. Quem 
destitui elimina, suprime, afasta em definitivo. O que 
se está verificando é que o Ministério foi apressado 
demais. Não estou a perguntar se as irregularidades 
procedem ou não, até porque, se procedentes, eu 
não as defendo, desde ontem declarei. O que afirmo 
é isto: se há lei, ela vale para o sindicato como vale 
para o Ministério do Trabalho. Se a lei declara que 
nenhuma pena será imposta sem defesa, não 
poderia ocorrer a destituição antes de assegurado 
aos acusados o direito de justificação dos atos de 
que são argüidos. 

O SR. EURICO REZENDE: – A diferença 
entre mim e V. Ex.ª, no debate, é a seguinte: V. Ex.ª 
se apega a uma palavra imobilizada – destituição. Eu 
me apego à dinâmica das implicações dessa palavra. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Mas se lei 
existe é para impedir que queiramos proclamar essa 
dinâmica no arbítrio de nossa vontade. 

O SR. EURICO REZENDE: – Então façamos um 
acôrdo: se a destituição pode ficar invalidada pela 
demonstração de inocência da diretoria, substitua V. 
Ex.ª, no seu espírito público, a palavra destituição por 
suspensão, pelo menos em obséquio à rima total. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Note V. Ex.ª, 
antes de prosseguir, que para nós seria muito fácil 
aceitar o problema nesses têrmos. Mas nós estamos, 
de um lado, buscando preservar o interêsse das 
organizações sindicais e, de outro, também 
buscando respeitar o direito dos que são acusados. 
É tão legítima a preservação daquelas prerrogativas 
das organizações sindicais quanto o direito  
de não expor ninguém, públicamente, à conde- 
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nação por desonestidade, antes de lhe assegurar o 
direito de defesa. E note V. Ex.ª que tem sido esta a 
atitude, em diferentes hipóteses, sustentada pelo 
Govêrno, para não fazer o que diz ser "precipitação 
de julgamento". 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª insiste 
num ponto em que não tem razão. Considera, como 
todos nós consideramos – êsse entendimento é mais 
velho do que a Sé de Braga – que se deva assegurar 
o direito de defesa. Se V. Ex.ª... 

O SR. JOSAPHAT MARINHA: – Antes da 
punição, é o o que diz a lei. 

O SR. EURICO REZENDE: – É que V. Ex.ª está 
colocando a palavra destituição em têrmos  
irreversíveis. Não estou dando a esta palavra o sentido 
da irreversibilidade. A Diretoria poderá voltar, se 
comprovada a sua inocência. A destituição se tornará 
definitiva e total se subsistir a acusação comprovada e 
documentada pela autoridade competente. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Não vou 
insistir nesse ponto. Permita-me apenas assinalar, 
para fixação das nossas posições diferentes: o que é 
incontrastável, meu nobre Colega, é que o Govêrno 
não podia punir em caráter transitório ou em  
caráter definitivo, obedecido o art. 557, § 2º, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, sem a prévia 
segurança do direito de defesa. Esta é que foi a tese 
que ontem sustentei contra o Ministério do Trabalho 
e que ainda aqui não tenho razões para afastá-la. 

O SR. EURICO REZENDE: – Releve-me V. 
Ex.ª por não insistir, porque tenho diploma  
da teimosia de V. Ex.ª registrado no Ministério  
do Trabalho e no Ministério da Educação e  
sei que, neste ponto, apenas exercita a  
nobreza dos afetos de sua conterraneidade,  
mostrando-se extremamente sensível com  
as coisas e os homens da Bahia e da outra margem, 
da margem de cá estou informando a V. Ex.ª,  
ao Senado e à Nação que o Ministério do 
 

Trabalho cumpriu um elementar dever de vigiar e  
de reprimir o submundo e a clandestinidade  
da corrupção, òbviamente contrária à moralidade 
pública e com a qual – todos estamos certos –  
não estão de acôrdo aquêles elementos que 
integram o Sindicato dos Empregados da Refinaria 
de Mataripe, que foram traídos por uma diretoria que 
praticou um ilícito penal confessado através do texto 
e da assinatura do criminoso, talvez assentada até 
mesmo a tinta nanquim da perenidade. 

Mas há, Sr. Presidente, um outro ponto, já que 
S. Ex.ª, ontem, contràriamente, aos seus hábitos, 
diversificou assuntos. O Sr. Senador Josaphat 
Marinho não deu importância à denúncia feita pelo 
Ministro Jarbas Passarinho, no sentido de que há um 
esquema de subversão sindical neste País e tachou 
a atitude de S. Ex.ª como uma ameaça à rêde dos 
sindicatos brasileiros. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Continuidade 
de ameaças. 

O SR. EURICO REZENDE: – Todos  
nós, Sr. Presidente, conhecemos a conduta  
ministerial exemplar do Senhor Jarbas Passarinho.  
É um homem que vem sendo saudado e  
festejado por gregos e troianos de responsabilidade 
política dêste País. Só não o tem sido por aquêles 
que desejam derrubar o regime e roubar o Govêrno. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª me 
permite um aparte? (Assentimento do orador.) V. Ex.ª 
faz uma afirmativa demasiadamente generalizada. 
Não estou entre os gregos e troianos a que V. Ex.ª se 
referiu, embora não tenha nenhuma restrição de 
ordem pessoal ao nosso colega Jarbas Passarinho, 
atual Ministro do Trabalho. E porque não estou entre 
êsses gregos e troianos, nas loas a que V. Ex.ª se 
referiu, quero assinalar que, na verdade, S. Ex.ª está 
servindo ao regime ditatorial instituído em 1964 e 
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que prossegue no atual Govêrno. Vamos falar claro, 
sem ofensas pessoais. O regime que aí está é uma 
ditadura técnica, montada no poder militar, por êle 
sustentado, e o Ministro Jarbas Passarinho, não 
obstante sua inteligência inegável, está executando o 
plano dêste Govêrno, inclusive no estrangulamento 
das organizações sindicais. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª parece 
que não deseja que o debate se estabeleça naquele 
clima tão da peculiaridade desta Casa. 

Quando me referi a gregos e troianos de 
responsabilidade política, neste País, eu inclui V. Ex.ª... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Não, mas é 
que V. Ex.ª se referiu aos que tecem loas, gregos e 
troianos, se não me engano. E eu, não atacando, 
embora, pessoalmente, nenhum elemento do 
Govêrno, porque timbro sempre em colocar o debate 
no plano dos fatos, não aceito a conclusão de V. Ex.ª 
de que todos batem palmas à ação do Ministro. 
Muitos acatam a personalidade do Ministro, eu a 
acato, mas não lhe louvo a orientação no Ministério. 
É coisa diferente. 

O SR. EURICO REZENDE: – Bem, V. Ex.ª, 
realmente, não perfilhando a opinião daqueles  
que procuram incentivar uma conduta ministerial 
impecável, deve possuir um problema. Êsse 
problema é de V. Ex.ª, naturalmente para não ficar 
constrangido com aquêles companheiros com cujo 
radicalismo V. Ex.ª não concorda, mas que, também, 
por interêsse de intervivência política, não censura. 
O problema é de V. Ex.ª. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Precisamos 
acabar com êsse "realejo" de radicalismo! – E isto é 
que é realejo. Hoje está amplamente demonstrado 
que, se há radicalismo neste País, está em 
determinadas áreas que pressionam o Govêrno para 
agravar o quadro ditatorial. E êsses elementos não 
estão na área da Oposição! 

O SR. EURICO REZENDE: – Mas, Sr. 
Presidente, dizia eu que não concordam com a 
atitude do Ministro Jarbas Passarinho – e agora 
retifico em parte o que disse – aquêles que desejam 
derrubar o regime, roubar o Govêrno, e aquêles 
outros que, embora não desejando nem uma coisa 
nem outra, se situam num clima de constrangimento 
político, muito comum nos quadros da vida pública 
dêste País. 

Sr. Presidente, o Ministro Jarbas Passarinho 
assumiu o Ministério numa época evidentemente 
difícil e, de logo, surgiu como uma revelação, em 
têrmos de habilidade política e como um estadista, 
pelo poder de decisão. A êle não importa pagar o 
ICM da impopularidade injusta, porque entre a opção 
do agrado fácil ao trabalhador e a alternativa de  
não permitir que se perturbe uma política salarial 
conectada com o maior interêsse nacional, S. Ex.ª 
prefere, contra o seu próprio interêsse eleitoral, 
adotar a primeira alternativa. 

Só êsse fato não o coloca acima de nenhum 
de nós, mas deve realizar em nós, pelo menos, um 
sentimento de profundo respeito. 

O SR. FLÁVIO BRITO: – Permite-me V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE: – Com prazer. 
O SR. FLÁVIO BRITO: – Senador Eurico 

Rezende, como Presidente da Confederação 
Sindical Patronal, desejo declarar a todos os 
companheiros que o Ministério do Trabalho tem-se 
mostrado à altura de sua missão, nesta área  
difícil que é o sindicalismo rural-patronal e de 
trabalhadores. Ainda no Govêrno passado, foram os 
Sindicatos Rurais dos Trabalhadores que iniciaram a 
grande perturbação, e o Sindicato Patronal da 
Lavoura, os patrões, os fazendeiros, foram os 
primeiros a pegar em armas para defender as suas 
propriedades. 
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E neste Govêrno nós temos encontrado, por 
parte do Ministério do Trabalho, e pessoalmente por 
parte do Ministro Jarbas Passarinho, a melhor boa-
vontade. Ainda há poucos meses, o Presidente da 
Federação Sindical Patronal do Estado natal do 
Ministro Jarbas Passarinho, o Pará, tinha desviado 
286 mil cruzeiros novos. Mesmo assim, S. Ex.ª 
mandou chamar-nos, como Presidente da 
Confederação Patronal, para discutirmos, para que 
fôssem dadas condições àquele homem de se 
defender. Mas, também o Govêrno tinha o dever, 
bem como nós da Confederação Patronal, de 
moralizar o sindicalismo patronal. Há poucos dias, no 
Rio Grande do Norte, solicitamos fôsse constituída 
uma junta governativa para que apurássemos 
algumas irregularidades no Estado do Ceará. Em 
tôdas essas intervenções, quer da classe patronal, 
como na classe trabalhadora, o Ministro tem 
procurado colaborar, nesta área rural, que é a mais 
importante, porque tôdas as perturbações nos 
sindicatos são devidas a que o deficit dos seus 
orçamentos está aumentando, a produção não está 
correspondendo. Os sindicatos urbanos não tiveram 
êsses problemas. Mas temos encontrado do Sr. 
Ministro do Trabalho a maior atenção e a maior 
colaboração na área sindical patronal. 

O SR. EURICO REZENDE: – Agradeço a 
valiosa colaboração constante do aparte de V. Ex.ª e 
começo a compreender e lamentar essa situação 
escoteira em que fica o eminente Senador Josaphat 
Marinho, nas críticas que faz à atuação do Sr. 
Ministro do Trabalho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª me 
permite uma intervenção? 

O SR. EURICO REZENDE: – Pois não. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Quero 

apenas assinalar que ouvi com muito agrado o aparte 
que acaba de lhe dar o Senador Flávio Brito. S. Ex.ª 
trouxe um subsídio valiosíssimo ao debate: escla- 
 

receu que o Ministério do Trabalho, apurando 
irregularidades num sindicato patronal do seu 
Estado, convidou o próprio Presidente da 
Confederação para que estabelecesse os contatos 
necessários, de maneira que ao acusado fôsse 
assegurado o direito de defesa e ao sindicato a 
preservação dos seus interêsses. Era exatamente 
essa igualdade de tratamento que queríamos fôsse 
dado aos sindicatos operários. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª está 
enganado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Não estou 
enganado. Não, meu nobre Colega. O nosso Colega 
está ali, acaba de dar o aparte. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª não 
precisa ficar nervoso. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª gosta 
de jogar umas tiradas de advogado de júri, mas aqui 
é um Parlamento e não há nenhum jurado que deva 
ficar calado para suportar os ônus dos equívocos, ao 
final, no julgamento. 

O SR. EURICO REZENDE: – Vê V. Ex.ª que a 
Oposição desespera porque entende que o Govêrno 
deseja lhe pespegar uma espécie de sufocação geral. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Não pense 
V. Ex.ª que me desagrade falando em desespêro. 
Sempre tenho dito: a Oposição desespera diante das 
injustiças governamentais. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª com a 
vastidão das suas bibliotecas, com o seu apogeu 
oratório, com o esbanjamento da sua simpatia 
pessoal, sabe que V. Ex.ª, nas prateleiras da minha 
estima, não é poeira, é livro. Mais do que isto, é uma 
enciclopédia. 

Mas, Sr. Presidente, dizia eu, o Sr. Ministro do 
Trabalho causou um sentimento de censura ao 
ilustre Senador baiano, porque. denunciou a 
existência de um esquema de subversão, neste  
País. Na Câmara, entenderam que o Ministro pro- 
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curou estabelecer o pânico; no Senado, através da 
baritonia do eminente Senador Josaphat Marinho, 
entendeu-se que o Ministro ameaçou a rêde sindical 
brasileira. 

Não houve nem uma coisa nem outra. O que 
ocorreu tão-sòmente foi o cumprimento de um dever 
elementar. 

O Govêrno, Sr. Presidente, está de posse de um 
documento sério, com recomendações detalhadas para 
o alastramento de um movimento subversivo, neste 
País, estimulado, ordenado por uma minoria radical. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Em 1937 
também foi assim, com o famoso "Plano Cohen". 

O SR. EURICO REZENDE: – As minorias não 
conseguem o Govêrno pelo voto nem pela persuasão, 
não conseguem a vitória nas urnas livres e 
inconspurcáveis, mas conseguem pela habilidade, pela 
técnica importada, pelo engôdo e, finalmente, pela 
confusão, roubar o Govêrno, derrubando o regime, 
estabelecendo a letalidade no equilíbrio social... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Foi assim em 
64! 

O SR. EURICO REZENDE: – ... perturbando a 
ordem pública... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Foi assim em 
64! 

O SR. EURICO REZENDE: – ... 
estabelecendo a perplexidade, pregando o ódio entre 
classes e, desgraçadamente, encontrando, até 
mesmo nas Casas do Congresso e em tôda a 
geografia legislativa do País, aquelas correntes de 
estímulo, se não mesmo de interêsse e de coligação 
com a baderna! 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Foi assim em 
64! Exatamente assim! V. Ex.ª define a posição dos 
seus devotos que, em nome da mudança, 
defenderam o golpe! 

O SR. EURICO REZENDE: –  
Sr. Senador Josaphat Marinho, V. Ex.ª ou se 
 

perturba e, neste caso, merece a dirimente, ou se 
desfigura, o que é lamentável. Poderei, para com V. 
Ex.ª cometer tôdas as injustiças, mas jamais esta: 
que V. Ex.ª censure o advento da revolução 
democrática! 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Ora, meu 
nobre Colega! 

O SR. EURICO REZENDE: – Se V. Ex.ª o 
censurasse estaria, por via de conseqüência, 
pregando o retôrno à subversão sindical, à corrupção 
governamental desenfreada – vale dizer, a podridão 
do regime. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª 
permite um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE: – E essa injustiça 
eu não farei a V. Ex.ª Se V. Ex.ª fôsse o meu inimigo 
pessoal, eu não desejaria a desgraça daquela 
intranqüilidade para a família de V. Ex.ª.  

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Em 1964, e 
sou insuspeito para reconhecer, porque não apoiava 
o Govêrno, havia um poder legal constituído, 
originário do voto popular. Minoria com prestígio das 
Fôrças Armadas ergueu-se, conspirou e derrubou 
êsse Govêrno. Hoje V. Ex.ª fala que o Govêrno é 
detentor de um plano para derrubá-lo. Se o Govêrno 
tem o documento que consubstancia um plano para 
derrubá-lo, já deveria tê-lo encaminhado ao 
Presidente das duas Casas do Congresso Nacional, 
para que os representantes da Nação dêle 
tomassem conhecimento e pudessem, plenamente, 
cientes do que ocorre, julgar o que se descreve. Êste 
documento continua secreto, como foi secreto o 
Plano Cohen. Como poderemos aceitar, meu nobre 
colega, a declaração de que há um plano de 
subversão originário do meio sindical? 

O SR. EURICO REZENDE: – Minoria sindical. 
Eu não farei esta injustiça ao sindicato brasileiro. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Minoria 
sindical, como quer que seja. 
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O SR. EURICO REZENDE: – É uma minoria 
de baderneiros! 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Como quer 
que seja. Como se pode admitir se ninguém 
conhece? Então, é possível julgar-se da existência 
de um plano de subversão, no País, só pelas 
informações pessoais de elementos do Govêrno, por 
mais respeitáveis que sejam? Não está em jôgo a 
palavra de nenhum elemento individualmente 
considerado, mas como representante das 
instituições e, como tal, só podemos julgar 
conhecendo os documentos para apreciar os fatos. 

O SR. EURICO REZENDE: – Responderei a 
intervenção de V. Ex.ª por partes. O nobre Colega 
afirmou, enfàticamente, que minoria de homens 
públicos brasileiros, aliada às Fôrças Armadas, 
derrubou o quadro governamental passado. 
Pergunto a V. Ex.ª: num regime democrático, como 
se julga aquilo que é maioria e aquilo que é minoria? 
Obviamente V. Ex.ª, homem honrado, na sua 
interpretação, responderá: é o Congresso Nacional. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª por 
enquanto, responde segundo seu entendimento, mas 
não me atribua a sua convicção, meu nobre Colega. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª afirmou, 
a Casa tôda ouviu e os Anais do Congresso 
registraram, automàticamente, a sua heresia ao dizer 
que somos minoria. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – 
Correspondente à sua. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª  
me lembrou um discurso que fazia, aqui, dizendo 
que, no princípio, a Revolução teve maioria  
no Congresso à custa de adesões. Mas, em seguida, 
a Oposição não ganhou eleição para Presidente da 
República! O voto foi indireto. Algum tempo depois, 
veio o escrutínio secreto, universal para Deputados, 
Senadores, Vereadores, Prefeitos, e o esquema 
disso que V. Ex.ª chama de Govêrno minori- 
 

tário registrou uma estatística vitoriosa de 2/3 do 
Congresso Nacional; de mais de 2/3 de tôdas as 
Assembléias Legislativas; de mais de 3/4 de tôdas as 
Prefeituras Municipais. Então, V. Ex.ª, com tudo isto, 
acha que o esquema governamental é minoria! Nisto, 
òbviamente, reside uma perturbação momentânea 
de V. Ex.ª, ou, então, o desejo de desrespeitar o voto 
popular. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite-me 
V. Ex.ª interferir? 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª é um 
elemento mas não é maioria... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Não desvie 
V. Ex.ª o debate. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª merece 
as nossas homenagens pela sua desenvoltura, pela 
sua honradez, pelas cintilações do seu talento. Mas 
como veículo de expressão popular, nos quadros 
políticos vigentes, não se humilhe V. Ex.ª, mas não 
representa uma expressão capaz de fazer um, 
julgamento sereno e legítimo. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Não desvie 
V. Ex.ª o debate. Está fugindo ao ponto crucial dêle. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª fala que 
o Govêrno é minoria... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Queira V. 
Ex.ª ouvir-me. 

O SR. EURICO REZENDE: – É maioria,  
e maioria renovada no batismo lustral das urnas.  
E, V. Ex.ªs se preparem para o "entrevero"  
eleitoral, para as eleições municipais que se  
vão realizar, no dorso do voto secreto. Depois 
dessas eleições, eu virei aqui para testar se V. Ex.ª 
ainda se encontra naquela teimosia, no sentido de 
que, do lado de lá, está a maioria e do lado de cá, a 
minoria. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª já me 
permite um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE: – Com prazer. 
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O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Não vou 
analisar o quadro das eleições que se processaram 
depois da Revolução. V. Ex.ª fala, apenas, na 
adoção do voto secreto e direto, mas não se refere 
às cassações de mandatos, às suspensões de 
direitos políticos, à invasão do Congreso, enfim, a 
todo um conjunto de ameaças com que se 
amedrontou esta Nação, sobretudo antes das, 
eleições de 1966. 

O SR. EURICO REZENDE: – O povo capixaba 
não se amedrontou, posso dizer a V. Ex.ª.  

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Tôda vez 
que a Maioria se confunde na precipitação é porque 
teme o esclarecimento. O que está em debate é que 
a Nação não acredita num plano de subversão no 
meio sindical, e V. Ex.ª, hàbilmente, está tentando 
fugir a êste debate. Se o Govêrno tem um plano, 
confia na legitimidade da elaboração dêsse 
documento, que o exponha ao conhecimento da 
Nação, que o traga ao exame das Casas do 
Congresso Nacional. Enquanto não o fizer, a 
alegação não passa de mais uma ameaça, entre 
tantas ameaças com que vem ofendendo a Nação, 
desde 1964. 

O SR. BEZERRA NETO: – Permite o nobre 
orador um aparte? (Assentimento do orador.) Há 
uma lei em vigor, lei recente. Trata-se da Lei de 
Segurança Nacional que claramente pune o autor de 
tais planos. 

O SR. EURICO REZENDE: – Exato. Mas, 
vamos ver se recompomos os limites específicos do 
assunto. 

A Diretoria do Sindicato dos Empregados da 
Refinaria de Mataripe estava também no plano de 
subversão. O seu Presidente procurava implantar 
neste País a Federação dos Petroleiros e V. Ex.ª 
sabe que essa medida não é consentida. Aquêle 
dirigente sindical, segundo elementos idôneos  
em poder do Govêrno, procurava estabelecer,  
neste País, em favor da criação da Federação  
dos Petroleiros, uma motivação subversiva. Diz V. 
 

Ex.ª que se o Govêrno tem êsse documento, e eu 
afirmo que tem, deveria exibi-lo nas Casas do 
Congresso, isto é, devassar a sua descoberta, a sua 
pesquisa. O passionalismo de V. Ex.ª atinge tal 
exagêro que de boa-fé, V. Ex.ª intenta perturbar a 
política de averiguações. Quando um documento 
está conexionado com interêsse da Segurança 
Nacional êle deve ser examinado. E os elementos 
por êle produzidos devem operar-se, pelo menos 
inicialmente, tão-sòmente nos escalões dos órgãos 
de segurança do Govêrno. 

O que afirmo a V. Ex.ª, com base na palavra 
insuspeita do Ministro Jarbas Passarinho, é  
que se trata de um documento sério sôbre o qual o 
Govêrno está debruçando a plenitude da sua 
atenção, do seu exame, da sua vigilância, e  
já está adotando as providências preventivas 
necessárias. E devo dizer a V. Ex.ª que a  
situação do Presidente destituído, do Sindicato  
dos Refinadores de Mataripe, também concorreu 
para o decreto de intervenção. O fato principal  
foi a corrupção. A circunstância primordial  
foi o roubo no erário do Sindicato. Mas, um fato 
correlato e uma circunstância suplementar  
levaram o Govêrno a apressar aquela medida 
intervencionista. 

O SR. DINARTE MARIZ: – V. Ex.ª permite um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE: – Com prazer. 
O SR. DINARTE MARIZ: – Tenho a  

impressão de que está havendo, realmente, um  
certo desejo por parte – e não digo da Oposição,  
que ela pode estar sendo levada na boa-fé –  
mas, está havendo um trabalho para trazer  
a agitação ao meio sindical brasileiro. O fato é  
que, durante êsse período revolucionário, 
principalmente e notadamente no Govêrno  
atual o Ministério do Trabalho tem dado a êste País 
uma tranqüilidade social até então desconhecida,  
de muitos anos a esta parte. Devemos realmente  
à orientação segura, corajosa, democrática 
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do atual Ministro Jarbas Passarinho essa 
tranqüilidade em que está vivendo a família sindical 
neste País. E devemos destacar, que, há poucos 
dias, em manifestação através da imprensa e do 
rádio, o Ministro Jarbas Passarinho preveniu o País 
de que uma minoria pretendia agitar a política 
sindical brasileira. Sabemos que a declaração de S. 
Ex.ª representa realmente a defesa da verdade 
sindical no Brasil, pois S. Ex.ª não teve outro intuito 
senão advertir de que algo ameaçava a política 
sindical. Na verdade, o procedimento do Ministro 
Jarbas Passarinho à frente da Pasta do Trabalho, 
uma das mais importantes da administração, tem 
merecido louvores da maioria absoluta do povo 
brasileiro. Sempre que convocado, S. Ex.ª não se 
tem recusado a debater os problemas com os 
operários nos próprios sindicatos. Devo dizer que, 
nesta hora, o Brasil devia sentir-se tranqüilo por 
encontrar-se naquele Ministério o Sr. Jarbas 
Passarinho. Ali S. Ex.ª estimula a política honesta, 
correta e, sobretudo, combate à corrupção até então 
existente na área sindical. S. Ex.ª presta ao País um 
dos maiores serviços que um brasileiro poderia, 
realizar, qual o de estimular o sindicalismo, para que 
as classes, honestamente, possam defender o 
interêsse de cada componente, e, assim, legar ao 
País uma política correta, honesta e de estímulo 
sindical, que é realmente o que todos nós brasileiros, 
principalmente aquêles que exercem liderança no 
setor da opinião pública, temos o dever de defender. 
Não tenho dúvida de que o Ministro Jarbas 
Passarinho terá o maior prazer em atender a 
qualquer um dos congressistas brasileiros, no seu 
gabinete, ou através de informações, fazê-los 
conhecer de todos seus atos, pautados dentro do 
melhor patriotismo e da mais pura ordem 
democrática, que se pode desejar para nosso País. 

O SR. EURICO REZENDE: – Agradeço o 
aparte do eminente Senador Dinarte Mariz. 

O esquema de subversão, organizado por uma 
minoria radical, surge justamente numa época e 
numa oportunidade em que o Govêrno já está 
realizando a tarefa de humanização da política 
salarial. 

Todos nós sabemos que os reajustamentos 
salariais, ùltimamente, vêm sendo alcançados, até 
mesmo com a superação de índices de aumento de 
custo de vida. Logo, neste instante em que o 
Govêrno se prepara para oferecer e exibir uma 
vitória alentadora na alçada da política salarial, 
aquela minoria radical e aguerrida procura ofuscar na 
opinião pública, o advento de uma nova era no 
campo da política salarial. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Permite V. 
Ex.ª nova intervenção? 

O SR. EURICO REZENDE: – Com prazer. 
O SR JOSAPHAT MARINHO: – Releve-me 

ponderar que há quatro anos que essa aurora 
redentora é anunciada pelo Govêrno revolucionário, 
com relação aos trabalhadores, e continuam êles 
sujeitos a uma terrível limitação salarial. O próprio 
Ministro do Trabalho, nas declarações ontem 
publicadas pelo O Globo e a êle atribuídas, diz o 
seguinte: "Os salários que estão sendo pagos ainda 
não são justos e por isso o Ministro do Trabalho 
continua estudando a reformulação da política 
salarial". Veja V. Ex.ª, continua estudando, ainda não 
há sequer um política formada. Quero assinalar a V. 
Ex.ª que, se o Govêrno dispõe de um documento 
que considera comprobatório da organização de um 
plano de subversão no País e, segundo o noticiário 
êste documento já está em seu poder há cêrca de 
três meses, por que ainda não alcançou os 
responsáveis pela organização? 

O SR. EURICO REZENDE: – O fato é recente, 
Ex.ª.  

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Por que não 
lhes enuncia os nomes?... 
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O SR. EURICO REZENDE: – O fato é recente. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO: – O jornal diz 

que há cêrca de três meses o plano está em poder 
do Ministério. Por que? Que plano sigiloso é êste, 
que há de ficar contido nas gavetas ministeriais e, 
através dêle, o Govêrno ameaçando a sociedade em 
geral? 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª se 
equivoca. A ação do Govêrno, o procedimento 
investigatório, a adoção de medidas e providências, 
tudo isso está em desenvolvimento. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Há três 
meses! Então, não havia plano nenhum!... Está  
aqui, no jornal, que há três meses o Govêrno 
descobriu... Se depois de três meses o Govêrno 
ainda não pôde tirar uma conseqüência, é porque 
não há plano. 

O SR. EURICO REZENDE: – Eu desejaria 
participar do otimismo de V. Ex.ª Lembro-me 
perfeitamente que, no princípio do atual Govêrno, 
denunciou-se a existência de um plano terrorista 
neste País. Eu mesmo tive oportunidade de abordar 
o assunto, embora sem muita certeza, porque 
baseado em informações de restritos setores 
governamentais. Lembro-me de que um Senador 
que não era V. Ex.ª, não deu o menor crédito às 
minhas palavras – vale dizer, às informações do 
Govêrno. E, dois meses depois, as bombas 
terroristas começaram a deflagrar-se por êste  
País afora. Então, o nobre Senador Josaphat 
Marinho não acredita no esquema de subversão, 
porque o Govêrno não exibiu o documento para a 
Nação... 

O SR JOSAPHAT MARINHO: – Nem revelou 
fatos à Nação. 

O SR. EURICO REZENDE: – ... quando  
todos nós sabemos que até mesmo o informe de  
uma simples Delegacia de Polícia do interior é  
da maior valia. Não há omissão total mas, pelo  
menos, há reserva na drenagem de informes para o 
 

público o que, via de regra, perturba quase sempre, 
em tôdas as ocasiões e em quaisquer circunstâncias, 
as diligências policiais. 

Para a Polícia pegar um ladrão de galinhas, 
omite nomes de testemunhas. Isso é verdade. Para 
alcançar-se os fatos de uma subversão que ameaça 
o equilíbrio social e tôda a ordem pública de um país 
existem documentos. O eminente Senador Josaphat 
Marinho quer que o Govêrno coloque êstes 
documentos na ribalta da opinião pública, nas 
colunas da imprensa, nas ondas do rádio e nas 
imagens da televisão. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Exatamente 
isto. 

O SR. EURICO REZENDE: – É preciso, Sr. 
Senador Josaphat Marinho, que, pelo menos, 
entendamos quando está em jôgo a paz pública, 
quando se encontra no pelourinho das suspeitas 
criminosas a tranqüilidade social. Não é com 
palavras de permanente descrença que se 
conseguirá evitar o pior neste País. Mas V. Ex.ª pode 
continuar com a sua descrença, pode prosseguir 
explorando as jazidas inesgotáveis do seu otimismo, 
pode ficar tranqüilo no recesso do seu lar ou, então, 
na euforia da sua oratória parlamentar, que o 
Govêrno velará por V. Ex.ª, impedindo a subversão. 
No dia em que se consumar a vitória da subversão, 
perderemos muita coisa boa e muita coisa ruim. Na 
órbita das coisas boas que havemos de perder, 
perderemos o direito, que tem tido V. Ex.ª, nesta 
Casa, de vergastar. o Govêrno, de dar vasão a tôdas 
as suas acusações, e, até, mesmo, de empolgar as 
multidões alvoroçadas da Bahia. 

V. Ex.ª exerce o direito de descrer de que o 
Govêrno prosseguirá cumprindo o seu dever de 
vigiar e de reprimir em benefício meu, de V. Ex.ª, da 
minha família, da família de V. Ex.ª, de tôda a família 
brasileira. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: –  
Gostaria que não apenas eu tivesse o direito de 
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ocupar esta tribuna, de criticar o Govêrno e de 
contestar o sistema, mas que também pudessem 
fazê-lo legìtimamente, todos aquêles que, antes de 
64, foram eleitos pelo povo, parlamentares que foram 
tangidos pela violência revolucionária. 

Por outro lado, convenha V. Ex.ª que se êste 
plano existe e é tão grave, não pode ser comparado 
a roubo de galinha, como V. Ex.ª fêz há pouco. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª entendeu 
mal a comparação ou entendeu muito bem e está 
agindo com habilidade confusionista. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Se há um 
documento tão grave, o Govêrno deve dêle dar 
conhecimento, pelo menos às figuras responsáveis 
pela direção do Congresso. E sabe-se que nenhum 
dos dirigentes do Congresso tem conhecimento 
dêsse documento. O Govêrno o mantém em sigilo, e 
quer que acreditemos que é obrigado a mantê-lo em 
sigilo. 

O SR. EURICO REZENDE: – O Executivo tem 
os instrumentos necessários para agir e está agindo. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Então, que 
aja o Govêrno! Meu nobre Colega, permita-me 
concluir o aparte ou serei obrigado a deixá-lo no seu 
monólogo. 

O SR. EURICO REZENDE: – As vêzes, V. 
Ex.ª torna muito fácil a minha defesa. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Note V. Ex.ª: 
o Govêrno não nos pode pedir o crédito de confiança 
quando ainda há pouco, diante da inominável 
brutalidade da invasão da Universidade de Brasília, 
tôda a Nação, inclusive a ARENA, esperou por 
providências imediatas, vigorosas e estas não 
vieram, até hoje. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª agora, cai 
em contradição. No caso da diretoria dos sindicatos  
da Bahia, V, Ex.ª entende que o Govêrno agiu ilegal- 
 

mente, porque cerceou, impediu o direito de defesa e 
puniu antes da apuração regular. É a acusação de V. 
Ex.ª. No caso da Universidade de Brasília V. Ex.ª 
censura o Govêrno porque não agiu imediatamente. 
Agiu o Govêrno e está agindo... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – V. Ex.ª vai 
me permitir concluir o aparte, porque, do contrário, 
perderei a oportunidade e não quero interrompê-lo. 
Quero assinalar que fiz a comparação com o caso de 
Brasília propositadamente. Quando atinge terceiros, 
estranhos ao Govêrno, a punição não depende de 
defesa, mas quando é para atingir membros do 
Govêrno, como no caso da Universidade de Brasília, 
ainda que se trate apenas e simplesmente da 
responsabilidade política, o Govêrno declara que não 
pode agir para não ser injusto. São dois pesos e 
duas medidas. 

O SR. EURICO REZENDE: – Pelo contrário. 
No caso do sindicato da terra de V. Ex.ª, o Govêrno 
chegou lá, nos arquivos da diretoria e encontrou um 
documento assinado e o roubo confessado. No caso 
da Universidade de Brasília, uma multidão de 
estudantes, um número grande de policiais, o 
Govêrno não poderia, assim, com a velocidade  
de uma semifusa e na agitação do momento 
estabelecer nenhuma punição. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO: – Mas, é fato 
comprovado, notório. Houve violência manifesta. 

O SR. EURICO REZENDE: – Que fêz o 
Govêrno? Recrutou a colaboração de um serviço 
adequado, que é o Serviço Nacional de Informações, a 
cooperação e a responsabilidade de um dos homens 
mais honrados e isentos dêste País, o General Emílio 
Garrastazu Médici. S. Ex.ª está apurando os fatos, 
perseguindo a indagação sincera da verdade. Fará um 
relatório ao Sr. Presidente da República e a justiça será 
feita, sem que se moleste a ordem jurídica, sem precipi- 
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tação, no clima da imparcialidade, para que, através 
da injustiça, não eclodam as amarguras revoltadas. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) 
(fazendo soar a campainha): – O nobre orador 
dispõe de apenas cinco minutos. 

O SR. EURICO REZENDE: – Vou concluir, Sr. 
Presidente. 

Finalmente, o realejo das acusações ao 
Ministro Jarbas Passarinho: na Câmara, que êle quis 
causar pânico, ao denunciar o movimento sindical 
subversivo, de autoria de uma minoria radical; e, 
aqui, ameaça a rêde sindical. 

Disse eu, no princípio de minhas 
considerações, que nem uma hipótese nem outra se 
verificou. O Ministro Jarbas Passarinho, ao denunciar 
o plano subversivo, cumpriu o seu dever. 

Não deve causar espanto, pelo contrário, deve 
causar aplausos, quando o Ministro da Saúde 
adverte o País de um surto epidêmico e a aconselha 
a vacinação em massa. Assim também não deve 
causar estupefação denunciar à Nação a existência 
de um plano subversivo, para que todos nós 
possamos, nos limites e nas obrigações da nossa 
vigilância, cooperar com o Govêrno. E há, até, nesse 
sentido um dispositivo constitucional votado inclusive 
pelo ilustre Senador Josaphat Marinho, que,  
na sua clareza meridiana, solar, assim expressa: 
“Todo brasileiro é responsável pela segurança 
nacional.” 

Com essas palavras, Sr. Presidente, e 
renovando aqui o meu apoio, em nome da 
bancada do ido_rno, e, creio que refletindo 
também, a opinião – embora velada ou 
constrangida, pouco importa –, de elementos 
valorosos da outra margem do nosso rio partidário, 
quero salientar e gravar nos Anais da Casa que, 
no caso da denúncia quanto à existência de um 
plano de subversão sob a responsabilidade de 
uma minoria radical, pertinaz, tenaz e aguerrida, o 
Sr. Ministro do Trabalho possui documento idô- 
 

neo, que está marcando a atenção de todos os 
órgãos de investigação e de segurança do Govêrno. 
E, no caso da Refinaria de Mataripe, o Govêrno quis 
dizer, mais uma vez, como se outras tantas não 
bastassem, que nem a baderna, nem a corrupção 
jamais retornarão ao teatro da vida pública e sindical. 
(Muito bem!) 

O SR. AARÃO STEINBRUCH: – Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Tem 
a palavra o nobre Senador Aarão Steinbruch. 

O SR. AARÃO STEINBRUCH (não foi 
revisto pelo orador): – Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, está-se realizando em Goiânia a IX 
Convenção Nacional do Comércio Lojista, com mais 
de mil e duzentos convencionais. Essa convenção 
estuda temas e teses da mais palpitante atualidade, 
como seja, o estudo da atual conjuntura nacional em 
têrmos de carga tributária, crédito, desenvolvimento. 

Entre os participantes, quero ressaltar a 
presença do Sr. Cristóvão Pedrosa da Fonseca, 
Presidente do Clube de Diretores Lojistas do Recife. 

Pelo completo êxito do conclave é que uso da 
palavra, crendo, certamente, interpretar o 
pensamento do Senado Federal. (Muito bem!) 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Cattete Pinheiro – Clodomir Millet – Petrônio 

Portela – Dinarte Mariz – Nogueira da Gama – 
Fernando Corrêa – Bezerra Neto. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – O Sr. 
1º-Secretário vai proceder à leitura de requerimento. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.177, DE 1968 

 
Sr. Presidente: 
Na forma regimental (art. 212),  

requeiro à Mesa seja transcrita nos Anais  
desta Casa a mensagem que a Segunda 
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Conferência-Geral do Episcopado Latino-Americano 
(CELAM) dirigiu aos povos da América Latina, por 
ocasião do encerramento dos trabalhos 
desenvolvidos em Medellin, na Colômbia 

Brasilia, 12 de setembro de 1968. – Desiré 
Guarani. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – O 
documento cuja transcrição é solicitada não atinge o 
limite estabelecido no Regimento. Assim, será o 
requerimento submetido à deliberação do Plenário, 
na Ordem do Dia da Sessão de amanhã, 
independentemente de parecer da Comissão 
Diretora. 

No expediente lido consta mensagem do 
Presidente da República, relativa ao veto parcial ao 
Projeto de Lei que extingue a punibilidade de crimes 
previstos na Lei n. 4.729, de 14-7-65, que  
define o crime de sonegação fiscal, e dá outras 
providências. 

Convoco as duas Casas do Congresso 
Nacional para, em Sessão conjunta a realizar-se no 
dia 15 de outubro próximo, às 21 horas, no Plenário 
da Câmara dos Deputados, conhecerem do veto 
presidencial ao referido projeto. 

Para a Comissão Mista que o deverá relatar 
designo os Srs. Senadores: 

Clodomir Millet (ARENA) 
Mem de Sá (MDB) 
Bezerra Neto (MDB) 
A Presidência deferiu os seguintes 

Requerimentos de Informações: 
 
De autoria do Senador Vasconcelos Tôrres 
 
– Nº 1.161/68, ao Ministério da Fazenda; 
– Nº 1.162/68, ao Ministério da Indústria e do 

Comércio; 
– Nº 1.163/68, ao Ministério da Fazenda; 
– Nº 1.164/68, ao Ministério das Relações 

Exteriores; 

– Nº 1.165/68, ao Ministério do Trabalho e 
Previdência Social; 

– Nº 1.166/68, ao Ministério dos Transportes; 
– Nº 1.167/68, ao Ministério dos Transportes; 
– Nº 1.168/68, ao Ministério da Educação e 

Cultura; 
– Nº 1.169/68, ao Ministério do Interior; 
– Nº 1.170/68, ao Ministério da Indústria e do 

Comércio. 
 
De autoria do Senador Lino de Mattos 
 
– Nº 1.157/68, ao Ministério da Justiça; 
– Nº 1.158/68, ao Ministério do Trabalho e 

Previdência Social; 
– Nº 1.159/68, ao Ministério do Interior; 
– Nº 1.160/68, ao Ministério do Interior. 
Sôbre a mesa, projeto de resolução que vai 

ser lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido o seguinte: 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 56, DE 1968 

 
Põe à disposição do Ministério das Relações 

Exteriores, pelo prazo de um ano, e sem vencimentos, 
o Redator, PL-2, Paulo Goyano de Faria. 

 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único – É pôsto à disposição do Ministério 

das Relações Exteriores, pelo prazo de um ano, e sem 
vencimentos, nos têrmos dos artigos 92 e 300 da 
Resolução nº 6, de, 1960, para prestar sua colaboração 
ao Itamarati, o Redator, PL-2, Paulo Goyano de Faria. 

 
Justificação 

 
A Comissão Diretora, atendendo à  

solicitação do Ministro das Relações Exteriores, 
submete à consideração do Plená- 
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rio o presente Projeto de Resolução que visa a 
permitir possa o Redator, PL-2, Paulo Goyano de 
Faria, prestar a sua colaboração ao Itamarati. 

Sala das Sessões, em 12 de setembro de 
1968. – Gilberto Marinho – Pedro Ludovico – Dinarte 
Mariz – Victorino Freire – Cattete Pinheiro – Guido 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – O 
Projeto que acaba de ser lido, sendo de autoria da 
Comissão Diretora, não depende de parecer em vista 
do que dispõe o Regimento Interno. Será publicado e 
incluído, oportunamente, na Ordem do Dia. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Item 1 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara nº 132, de 1967 (nº 338-C/67, na Casa 
de origem, que dispõe sôbre a concessão de 
prorrogação de prazos, pelo Banco do Brasil S/A e 
Banco da Amazônia S/A, a devedores do Pará e 
Amazonas, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 487, e 488 e 489, de 

1968, das Comissões: 
– de Valorização da Amazônia, favorável ao 

projeto, com emendas, que oferece, sob número 1-
CVA (voto, com restrições, do Senador Fernando 
Corrêa); 

– de Constituição e Justiça, favorável, com 
subemenda que oferece, sob nº 1-CCJ; 

– de Finanças, favorável ao projeto e à 
subemenda sob nº 1-CCJ e pela rejeição da Emenda 
nº 1-CVA (voto, com restrições, do Senador 
Fernando Corrêa). 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, declaro 

encerrada a discussão. 

A votação fica adiada, por falta de quorum, 
para a próxima Sessão. 

 
Item 2 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

do Senado nº 85, de 1968 – DF, que autoriza o 
Prefeito do Distrito Federal a abrir crédito especial no 
valor de NCr$ 8.275.000,00 (oito milhões,  
duzentos e setenta e cinco mil cruzeiros  
novos) para integralização do Capital da  
Companhia de Telefones de Brasília Ltda. – 
COTELB – tendo: 

 
PARECERES, sob nos 727, 728 e 729, de 

1968, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, favorável; 
– do Distrito Federal, favorável; e 
– de Finanças, favorável com a emenda que 

oferece sob nº 1-CF. 
1 – Estabelece a Constituição que, em se 

tratando de projeto de abertura de crédito especial, o 
pronunciamento das Comissões sôbre as emendas é 
final, salvo se um têrço dos membros da Casa 
respectiva pedir a votação em Plenário, sem 
discussão, de emenda aprovada ou rejeitada nas 
Comissões. 

2 – Apenas uma emenda foi oferecida ao 
Projeto, sendo esta da Comissão de Finanças. 

3 – Não foi apresentado nenhum  
requerimento para que a emenda seja submetida a 
votos. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser  

discuti-lo vou declarar encerrada a discussão. 
(Pausa.) 

Está encerrada. 
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A votação fica transferida por falta de quorum. 
 
Item 3 
 
Discussão, em turno único, do Requerimento 

nº 1.131, de 1968, de autoria do Sr. Senador José 
Ermírio, solicitando informações ao Poder Executivo, 
através do Ministério da Fazenda, sôbre a 
importância remetida ao Brasil, durante o ano de 
1967 e até agôsto dêste ano, pela Instrução número 
289 da antiga SUMOC e pela Circular  
nº 63 do Banco Central, sua aplicação, juros 
 pagos ao Exterior, e faz outras indagações a 
respeito. 

 
Está em discussão o requerimento. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-

lo, vou declarar encerrada a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 
 
Item 4 
 
Discussão, em primeiro turno (com apreciação 

preliminar da constitucionalidade, de acôrdo com o 
art. 265 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado nº 48, de 1965, de autoria do Sr.  
Senador Vasconcelos Tôrres, que cria a Ordem  
dos Jornalistas do Brasil, e dá outras providências, 
tendo: 

 
PARECERES, sob nos 609 e 610, de 1968, da 

Comissão: 
– de Constituição e Justiça, 
1º pronunciamento: solicitando a audiência da 

Associação Brasileira de Imprensa e da  
Federação dos Sindicatos dos Jornalistas 
Profissionais; 

2º pronunciamento: cumprida em parte a 
diligência, pela rejeição do projeto, por 
inconstitucionalidade e injuridicidade. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer 

uso da palavra, darei a discussão por encerrada. 
(Pausa.) 

Encerrada a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum 

regimental. 
 
Item 5 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de 

Lei do Senado número 69, de 1968, de autoria do Sr. 
Senador Lino de Mattos, que faculta a redução do 
índice de nacionalização do pêso de trator, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 717 e 718, de 1968, 

das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade; e 
– de Indústria e do Comércio, favorável. 
Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer 

uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Encerrada a discussão. 
A votação fica transferida para a Sessão 

seguinte por falta de quorum. 
Esta concluída a Ordem do Dia. 
Há oradores inscritos. 
Com a palavra o nobre Senador Desiré 

Guarani. 
O SR. DESIRÉ GUARANI (não foi revisto 

pelo orador): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
acabo de encaminhar à Mesa requerimento para 
transcrição nos Anais do Senado da “Mensagem aos 
Povos da América Latina”, dirigida pela CELAM – 
Conferência dos Bispos da América Latina, que se 
reuniu na Cidade de Medellin, na Colômbia. 

Como justificativa ao requerimento, que, por si 
só, torna desnecessária qualquer justificativa,  
tal o sentido social da Mensagem dirigida aos povos 
dêste Continente, quero ler o artigo da Fôlha de 
  



– 405 – 
 
São Paulo do dia 7 de setembro último, artigo que 
aprecia êste documento da Igreja Católica sôbre a 
situação da América Latina. 

Diz o artigo: 
 
“RETRATO SEM RETOQUES 
 
Ao final de sua reunião, em Medellin, 

Colômbia, os bispos latino-americanos traçaram um 
retrato sem retoques do continente, chocante em sua 
crueza, mas indiscutivelmente verdadeiro. “A 
América Latina – dizem, numa Mensagem aos Povos 
– parece viver sob o signo do subdesenvolvimento, 
que não sòmente afasta os irmãos do gôzo dos bens 
materiais, como de sua própria realização.” E 
prosseguem: “Conjugam-se a fome, a miséria, as 
enfermidades do tipo geral e a mortalidade infantil, o 
analfabetismo, a marginalidade, as profundas 
desigualdades na riqueza e as tensões entre as 
classes sociais, os surtos de violência e a escassa 
participação do povo na gestão do bem comum.” 

Para que não haja dúvidas sôbre a autoridade 
com que fazem essas graves afirmativas, esclarecem 
os prelados: “Diàriamente chega até nós o grito de 
angústia e, não poucas vêzes, de desespêro”. E 
finalmente, como numa espécie de alerta: “Essa via 
crucis de nossos povos se apresenta com um fato 
novo: a tomada de consciência rápida e maciça da 
situação, sobretudo por parte dos grupos humanos 
postergados, que são os mais numerosos”. 

Não faltará quem sinta cheiro subversivo 
nesse documento. Alguns padres e bispos já são 
tachados de comunistas e falta apenas um passo 
para estender a acusação a todo o  
episcopado latino-americano, que tão corajosamente 
assume papel de vanguarda na denúncia das 
injustiças vigentes no continente e se dis- 
 

põe a lutar contra elas. O que não se quer entender 
– ou não querem entender os partidários de uma 
Igreja contemplativa, alheia aos problemas 
temporais, bem como todos os defensores do status 
quo existente na América Latina – é que essa nova 
posição é justamente a melhor barreira que se 
antepõe ao comunismo e aos extremismos de 
qualquer natureza. O desespêro é sempre mau 
conselheiro; populações “postergadas” (como diz o 
documento) e ao mesmo tempo conscientes da 
básica injustiça de que são vítimas, podem de uma 
hora para outra deixar-se fascinar pelo canto de 
sereia de doutrinas exóticas, contrárias à nossa 
índole e às nossas tradições cristãs, mas que lhes 
acenam com uma espécie de “libertação”. Antes 
que isso aconteça, não é preferível efetuar pacífica 
e democràticamente as reformas por que se batem 
os bispos? Mais do que nunca, a alternativa para a 
violência em potencial que se vislumbra 
 nas nações subdesenvolvidas é a radical 
transformação de estruturas econômicas, sociais e 
políticas responsáveis pelos angustiosos 
problemas com que se debatem suas populações, 
às voltas com “sinais de injustiça que clamam ao 
céu”. Não ignoram os bispos, conforme fazem 
questão de salientar, “os esforços que estão sendo 
feitos, ao longo do nosso continente a favor do 
desenvolvimento integral”. Todos os homens de 
boa vontade são convocados para colaborar nessa 
tarefa, o que significa reconhecer, mais uma vez, 
que a luta contra o subdesenvolvimento é 
responsabilidade coletiva e individual, não tendo 
ninguém o direito de alhear-se dela. A Igreja, pelo 
que se pode concluir do documento final da 
CELAM, assume o seu papel e aceita a sua 
responsabilidade, sem temer incompreensões ou 
má vontade. 
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Mesmo quando faz denúncias veementes, é 
uma mensagem de fé e de esperança aquela que os 
bispos latino-americanos acabam de dar a público. A 
participação atuante da Igreja no processo de 
reformas e na luta contra o desenvolvimento da 
América Latina é ainda a melhor garantia de que 
eventuais excessos serão freados e de que não 
resvalaremos para a violência, único caminho que os 
extremistas sabem trilhar.” 

Era a comunicação que desejava fazer, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Com 
a palavra o nobre Senador Josaphat Marinho. 
(Pausa.) 

S. Ex.ª não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Bezerra Neto. 
O SR. BEZERRA NETO (sem revisão do 

orador.): – Sr. Presidente, prosseguindo em nossas 
considerações sôbre assuntos setoriais de 
repercussão na vida econômica do País, 
abordaremos hoje o que se está passando em 
determinado tipo de financiamento da nossa 
pecuária. 

Mas, Sr. Presidente, permitimo-nos 
considerações de ordem geral, antes de 
especìficamente trazer um episódio que entendemos 
de interêsse dêste Senado. 

Se fizermos um levantamento das 
manifestações oriundas dos vários setores da vida 
nacional, haveremos de notar que cada um, falando 
dos problemas que lhe são específicos, externa o 
pessimismo, o desalento, quando não clama contra 
erros ou sugere soluções diferentes daquelas 
vigorantes. Nas coisas referentes à sua classe ou seu 
meio de vida apontam os erros, descalabros, os sinais 
de crise, pessimismo quanto ao futuro. Mas lhes resta 
uma ressalva, quando não se aventuram ou não 
podem levar avante uma análise global, a de que nos 
outros ramos da sociedade ou da economia a 
 

situação seja tranqüila, ou menos aflitiva. A verdade, 
contudo, é que de cada setor da vida brasileira, 
tratando peculiarmente do seu caso ou áreas, a 
impressão dada de público é negativa. Dêste modo, 
somando as parcelas, uma pesquisa de opinião 
pública concluirá numa majoritária percentagem de 
desânimo e repulsa. 

Podemos exemplificar com o Congresso 
Nacional, e excluindo da pesquisa, como suspeitos, 
óbvios, os pronunciamentos do Partido designado 
pelo saudoso Presidente Castello Branco para fazer 
a oposição no confinado e artificial bipartidarismo, o 
nosso MDB. Tenhamos a curiosidade de fazer o 
levantamento folheando as coleções do Diário do 
Congresso, ou seja, um balanço das manifestações 
de representantes filiados à ARENA, o Partido do 
Govêrno. O parlamentar tratando de seu setor de 
atividade não partidária, ou daquele que lhe é mais 
chegado, conclui sempre por mostrar a coisa errada, 
o descalabro. Um parlamentar oficial fustiga a 
orientação de determinado Ministro ou órgão da 
administração para ressalvar outro, o qual, por sua 
vez, não encontra o abono, e sim é atacado, por 
outro representante governista. O balanço geral das 
críticas parciais endereçadas contra órgãos do 
Govêrno revolucionário, e oriundas do seu volumoso 
Partido, conduz-nos, ao final da soma das partes de 
críticas e ataques, a êste curioso resultado: há mais 
restrições verbais do que aplausos, ao Govêrno, no 
Partido governista. Isto é fato pacífico, sua 
constatação está na padiência de se ler o diário 
oficial dos trabalhos legislativos. Trata-se, todavia, de 
uma contradição, no contexto da contraditória época 
pelo nosso País atravessada, e que, no entanto, 
pode encontrar um final feliz, se Deus quiser. Poder-
se-á objetar que as controvérsias e críticas são do 
regime democrático. No caso em exame, contudo, as 
indicações de desacertos passam da conta, 
especialmente se elas não partem da Oposição. 
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Ontem, nesta tribuna, tratamos da crise da 
pecuária e da animação de uma área agrícola do 
Estado de Mato Grosso, malgrado o desmantêlo no 
comércio do algodão e de um dêstes prósperos 
centros – a cidade de Glória dos Dourados – não 
possuir uma agência do Banco do Brasil, por mais 
que reclame. 

Todos devem ter lido na imprensa, nestes três 
últimos anos, os informes de que o Banco Mundial 
programara um substancial financiamento para o 
criatório de gado no Brasil. Êste programa não lograra 
trânsito definitivo da parte do Presidente Castello 
Branco, mas agora já é indicado como havendo 
recebido seu início. Encontrâmo-lo esta semana na 
cidade de Campo Grande, em Mato Grosso. Trata-se 
de um plano de financiamento para a pecuária de 
corte, o dinheiro vem do BID para os bancos de 
repasse, prèviamente convencionados. Instalou-se 
naquela cidade mato-grossense a agência regional do 
órgão responsável pela tramitação das propostas, 
com a sigla CONDEP e cuja jurisdição abrange Mato 
Grosso, parte de Goiás, a região noroeste de São 
Paulo e outras áreas do Estado do Paraná. Pude 
verificar que os pecuaristas mato-grossenses repelem 
as ofertas de financiamento. São escorchantes, um 
escárnio. O mutuário tem de enfrentar as seguintes 
parcelas de juros: cinco por cento devidos ao banco 
originário e ao Govêrno; sete por cento ao banco do 
repasse e dois por cento ao escritório, isto é, a taxa 
devida à CONDEP. Total de juros, afora, outras 
despesas: quatorze por cento (14)! Para seduzir o 
cliente acenam com o prazo de carência de 3 a 4 
anos. Mas em contrapartida o financiado terá de 
oferecer garantia real de todos os seus bens e 
responder pela correção monetária. Acentue-se que 
esta correção não toma por base o valor da moeda, 
em si, e sim o preço da carne. 

Para comprovar a nota da insatisfação,  
em apoio ao que de início afirmamos sô- 
 

bre o descontentamento generalizado, ouvimos o 
ilustre ex-Deputado Federal Dolor Ferreira de 
Andrade, Presidente do diretório da ARENA de 
Campo Grande e presidente do Sindicato Rural. Com 
o seu prestígio e indiscutível autoridade de ruralista, 
o Dr. Dolor de Andrade vem recebendo as 
reclamações e delas é porta-voz. De sua senhoria e 
do Dr. Arthur de Ávilla Filho, outro líder campo-
grandense, progressista criador e invernista, 
Secretário-geral do MDB, ouvimos candente repúdio 
a tal processo de financiamento. 

O Dr. Dolor de Andrade e o Dr. Anísio de 
Barros, ilustre Presidente da Associação dos 
Criadores do Sul de Mato Grosso, dirigiram ao 
eminente Senador Flávio Brito, Presidente da 
Confederação Nacional da Agricultura, o seguinte 
telegrama: 

“Solicitamos maior empenho Confederação 
Agricultura obtenha extinção correção monetária 
contratos financiamentos pecuária corte junto 
senhores Presidente República Ministro Fazenda 
Ministro Planejamento Ministro Agricultura 
porquanto pecuaristas demais onerados não 
suportam pesados encargos contratuais pt 
Pecuaristas mato-grossenses não se animam 
assinar contratos correção monetária indefinida pt 
Sugerimos Confederação promova reunião 
especial tratar importante assunto pt Atenciosas 
saudações”. 

O SR. FLÁVIO BRITO: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. BEZERRA NETO: – Pois não. 
O SR. FLÁVIO BRITO: – Senador Bezerra 

Neto, como V. Ex.ª acabou de ler, o Presidente do 
Sindicato e Presidente da Federação do  
Estado do Mato Grosso já nos solicitaram essas 
providências. Mas, tenho em mãos circular  
do Banco Central e, sòmente para complementar a 
brilhante exposição de V. Ex.ª, devo dizer que 
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o Banco Central, para empréstimos de valor até 50 
vêzes o salário-mínimo, está cobrando 12% de juros 
mais uma comissão de 1%. Para empréstimos no 
valor de mais de 50 vêzes o salário-mínimo, cobra 
12% de juros e mais 6%, no total de 18%. Opera 
com as cooperativas a 10% de juros, 2% de 
comissão, mais 6% de comissão e mais 6% que 
ficam ao critério da fiscalização que o Banco faz. 
Como bem disse V. Ex.ª, a agricultura e a pecuária 
não têm mais condições para suportar tais juros, 
quer os dos empréstimos da CONDEP que, todos 
sabemos, é capital estrangeiro, quer os do capital 
nacional, porque, à parte êsses juros, os produtores 
têm o célebre ICM, que vai a quase 16%. De modo 
que o apêlo que V. Ex.ª faz, em nome dos 
pecuaristas de Mato Grosso, nós da Federação 
também o recebemos e tomamos as necessárias 
providências. Vamos insistir junto ao Presidente do 
Banco do Brasil e ao do Banco Central porque, 
nestas condições, não é mais possível fazer 
agricultura e pecuária neste País. 

O SR. BEZERRA NETO: – Desejo fazer um 
esclarecimento. 

Quando surgiram as primeiras notícias dêsse 
financiamento à pecuária, de origem do Banco 
Mundial e, depois, repassado pelo BID, isso no 
Govêrno anterior, o Presidente Castello Branco, 
tomando conhecimento dêsse esquema que, pela 
Imprensa, já parecia ter sido aprovado, recusou-o, 
não o aceitou. 

É preciso, nos contatos com o Poder 
Executivo, por parte dos responsáveis da atual 
política, chamar a atenção para o fato de que êsse 
sistema ora adotado, através das Delegacias 
Regionais, já foi tentado no Govêrno passado. 

Para efeito, porém, de financiamento, de 
fomentar uma atividade primária, criadora de riqueza 
originária, não era econômico nem possível. E foi 
recusado, com todo o prestígio que o capital exter- 
 

no, de origem americana, desfrutava, no Ministério 
do Dr. Roberto Campos. 

Estamos simplesmente apontando fatos e é 
oportuno que êles constem dos Anais dêste 
Parlamento. Há que se penetrar a fundo na análise 
desta insatisfação que se generaliza, se bem que há 
muito devíamos estar na fase das realizações e não 
na análise, no debate dos problemas. Existe uma 
crise e seu sinal de gravidade é que o clamor parte 
também de áreas até há pouco imunes aos apelos 
prementes. Não argumentamos com as aflições dos 
assalariados, e sim com os reclamos dos produtores, 
dos responsáveis como detentores de grandes 
parcelas da riqueza nacional. 

É necessário seja examinado êste nôvo e 
escorchante processo de financiamento. Êle é 
penhorativo e temos o dever de alertar contra os 
resultados trágicos que adviriam ao vencimento de 
tais empréstimos, daqui a dez ou doze anos! 

Há poucos dias, escrevendo na imprensa, o 
Professor Roberto Campos afirmou que o Presidente 
Castello Branco passara três anos lutando para 
convencer os brasileiros que Papai Noel não existia. 
Embora tenhamos dúvida de haver ocorrido essa 
advertência, pois para muitas operações, inclusive a 
compra da Amforp, foram pedidas as leis dêste 
Congresso, como propiciadoras da ajuda futura do 
capital externo, portanto uma espécie de Papai Noel, 
nós, na verdade, achamos que os brasileiros devem 
acolher o conceito da transcrita sentença. 

Papai Noel não existe, especialmente quando 
êle vem de fora de nossas fronteiras. Se queremos 
construir ou desenvolver nossa Nação, o  
segrêdo está dentro de nós mesmos, no esfôrço, no 
sacrifício, na coragem e na capacidade de nosso 
povo. 

O SR. CLODOMIR MILLET: – V. Ex.ª permite 
um aparte? 

O SR. BEZERRA NETO: – Pois não. 
 



– 409 – 
 

O SR. CLODOMIR MILLET: – O nobre 
Senador Flávio Brito corroborou as afirmações de V. 
Ex.ª, no que diz respeito aos juros cobrados para o 
financiamento da pecuária. Passou, no entanto, por 
cima da parte que diz respeito à correção monetária, 
o que quer dizer, que subscreve, inteiramente, o que. 
V. Ex.ª disse. Há uma informação de que só estão 
sujeitos à correção monetária os financiamentos do 
Fundo Alemão de Desenvolvimento, do Fundo de 
Democratização do Capital das Emprêsas, os 
financiamentos para desenvolvimento industrial, e os 
financiamentos para importação de bens de 
produção dos Estados Unidos da América... 

O SR. BEZERRA NETO: – E de origem do 
Banco Mundial, também. 

O SR. CLODOMIR MILLET: – ...então, todos 
êsses financiamentos que têm origem estrangeira 
estariam sujeitos à correção monetária. E, agora, 
essa correção mais se justifica quando nós 
estabelecemos, a tôda hora, modificações nas taxas 
de câmbio. Mas, se o Govêrno quisesse realmente 
dar um pouco mais de atenção a êste problema, que 
V. Ex.ª tão bem salientou, teria elementos, meios e 
modos de fazê-lo. Sr. Senador, li num jornal, há 
poucos dias, e sôbre isso endereçarei requerimento 
de informações ao Executivo, que o nosso Govêrno 
teria pago, no estrangeiro, um empréstimo que teria 
sido tomado pela VARIG e êsse empréstimo pago 
pelo Govêrno seria ressarcido no Brasil, pela VARIG, 
em cruzeiros, mantida a taxa de câmbio, a taxa do 
dólar de 2.200 cruzeiros antigos. A notícia é da 
Tribuna da Imprensa do dia 3 de setembro, e 
aproveito o discurso de V. Ex.ª para transcrevê-la: 

“O escândalo VARIG aumenta de 
proporções, estarrece a todos que dêle tomam 
conhecimento. Devendo 50 milhões de  
dólares no exterior, a emprêsa conseguiu que o 
Govêrno pagasse as suas dívidas em dólares 
 

e depois recebesse dela em cruzeiros, em 10 anos e 
com 2 de carência. E mais: tôda dívida será 
resgatada pela VARIG a 2,20 cruzeiros o dólar, 
quando êle já vale hoje quase 4,00.” 

Então, a informação que me deram é de que 
êsse empréstimo tinha sido feito com o aval do 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. E o 
pagamento seria feito, e se teria dado à VARIG o 
prazo de dez anos para pagar, em cruzeiros, no 
Brasil, aquilo que fôra pago em dólares no 
estrangeiro. Ora, se estamos tomando dinheiro dos 
mesmos financiadores estrangeiros, para fomentar a 
agricultura e a pecuária, seria o caso – isto sim! – de 
se louvar o Govêrno, se pudesse conseguir que a 
taxa de correção monetária não fôsse cobrada. Seria 
um ônus para o Govêrno, até admito que fôsse um 
sacrifício para o Govêrno, que seria compensado 
naturalmente pelo desenvolvimento que se faria na 
agricultura e na pecuária em nosso País. Mas isto 
que se fêz com a VARIG, isto me parece um crime. 
Desejo inscrever no discurso de V. Ex.ª esta 
observação, fazer publicar esta notícia, para que o 
Govêrno, dela tomando conhecimento através dos 
Anais desta Casa, possa dar uma satisfação à 
Nação a respeito do que se fêz com a VARIG. E, no 
mesmo passo, o Govêrno possa, talvez, encontrar 
meios e modos para resolver esta situação. V. Ex.ª 
aborda um problema realmente capital. Nós nossos 
Estados, no de V. Ex.ª e no meu, é que se faz  
sentir a gravidade desta situação que atravessa a 
pecuária. 

O SR. BEZERRA NETO: – O problema já se 
transfere para tôda a Nação. 

O SR. CLODOMIR MILLET: – Basta frisar que 
os pecuaristas do meu Estado estão dizendo que 
não é possível ninguém se dedicar ao trato do gado, 
e ao negócio do gado. Se não pode êsse negócio 
render mais de 5% ao ano, como poderiam 
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os homens de emprêsa, ou qualquer um, dedicar-se 
a êsse ramo de negócio que diz respeito à própria 
alimentação, à subsistência do País, se para tomar 
um empréstimo pagam 14, 18 ou 24% de juros, 
quando o negócio não dá mais de 5% ao ano? 
Então, V. Ex.ª, trazendo mais uma vez, a debate esta 
questão, presta grande serviço não só aos 
agricultores, aos pecuaristas do seu Estado, mas aos 
agricultores e pecuaristas de todo o País. 

O SR. BEZERRA NETO: – V. Ex.ª, Senador 
Clodomir Millet, tocou no ponto exato do problema. 
Êsse tipo de financiamento, de empréstimo, em 
1954, foi tentado, foi oferecido. Houvesse sido 
aceito, o que estaria acontecendo à pecuária 
brasileira? – Estavam sendo confiscadas as 
fazendas, entregues os patrimônios. 

Quando um homem, um diretor da VARIG ou 
um fazendeiro, o proprietário de fazenda, aceita 
operação dêsse tipo, não tem nem amor à VARIG, 
nem está preocupado com o destino da VARIG, nem 
da sua propriedade rural. Êle está adiando, 
transferindo para outros uma tragédia, um desastre, 
irresponsàvelmente, às vêzes desonestamente, mas, 
sempre, conscientemente. 

Não é possível, dentro de um sistema de 
produção, aceitar tais taxas, senão por má-fé, porque 
é difícil a ignorância nesse setor. Quem opera em 
plano de tais financiamentos, de origem estrangeira, 
não é um bisonho, não pode se falar que seja de 
boa-fé ou inocente, porque conhece o mecanismo 
dêsses empréstimos internacionais. Não pode ser de 
boa-fé; eu entendo assim. 

O SR. DESIRÉ GUARANI: – V. Ex.ª permite 
um aparte? (Assentimento do orador.) Apenas num 
complemento ao esclarecedor aparte do ilustre 
Senador Clodomir Millet, desejava declarar o 
seguinte: essa dívida não é apenas da  
VARIG, é maior ainda, porque é de tô- 
 

das as chamadas grandes emprêsas de aviação 
comercial do País. Tôdas elas estão na mesma 
situação: compraram aviões e equipamentos com 
empréstimos avalizados pelo BNDE e não pagaram 
nenhum dos títulos. O Banco é que os pagou. Essa 
dívida é superior a 70 milhões de dólares. Por acôrdo 
com o Govêrno Federal, o BNDE aceitou, concordou, 
em detrimento da economia do povo brasileiro, que 
essa dívida seja resgatada nesse prazo longo, pelo 
valor do dólar na ocasião do empréstimo, assumindo 
o Govêrno brasileiro, com os recursos do Impôsto de 
Renda arrecadado de todo o povo brasileiro, grandes 
e pequenos contribuintes, o ônus dessa dívida, sem 
que as emprêsas tenham, jamais, apesar de tôdas 
essas facilidades, baixado o custo de suas 
passagens. Êsse aspecto foi focalizado na 3ª 
Conferência de Aviação Comercial, recentemente 
realizada no Rio de Janeiro, onde as duas das 
chamadas pequenas emprêsas protestaram contra 
êsse tratamento discriminatório, uma vez que não é 
possível estabelecer concorrência sadia, com êste 
tratamento financeiro para as grandes emprêsas. As 
pequenas emprêsas pagam suas dívidas e às vêzes 
não têm facilidades para aquisição dêsse material, e 
isto já consta dos Anais da Casa, em observação 
recente, do combatente Senador Vasconcelos 
Tôrres, quando analisou os resultados desta 
Conferência. Tivemos a honra de apartear o discurso 
do eminente Senador, focalizando justamente êste 
aspecto – da dívida das chamadas grandes 
emprêsas – superior a 70 milhões de dólares, pagas 
sem correção monetária, com juro ínfimo, prazo 
exageradíssimo, na base do dólar do tempo na data 
do empréstimo. 

O SR. CLODOMIR MILLET: – Houve alguma 
explicação do Govêrno a respeito desta matéria? 

O SR. DESIRÉ GUARANI: – Até agora, 
nenhuma. 
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O SR. CLODOMIR MILLET: – Então, faremos 
um pedido de informações ao Govêrno, para que nos 
esclareça sôbre como foi possível fazer essa 
operação, e de que meios ou recursos se valeram 
para que esta operação fôsse feita, nos têrmos em 
que foi feita. 

O SR. BEZERRA NETO: – Sr. Presidente, os 
depoimentos dos ilustre Senadores Desiré Guarani e 
Clodomir Millet confirmam aquilo que declaramos no 
início, em nossas despretenciosas considerações. 
Há setores e mais setores desmantelados na vida 
brasileira. 

Esta análise foi feita friamente, objetivamente, 
nas palavras claras do eminente Senador Clodomir 
Millet, que confirmam a minha tese, e homens que se 
têm sacrificado, que têm lutado na defesa desta 
situação lançam, mais do que nós, constantemente, 
as suas restrições. 

Sr. Presidente, haveremos de retificar o nosso 
caminho e para isso existe, como um dos veículos, a 
tribuna parlamentar. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Não 
há mais oradores inscritos. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, vou encerrar a Sessão, lembrando 
que, hoje, haverá Sessão Conjunta, às 21 horas, 
para a continuação da votação do Projeto de Lei nº 
15/68 (CN). 

Nada mais havendo que tratar, designo para a 
Sessão ordinária de amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1 
 

Votação, em turno único, do Projeto de  
Lei da Câmara nº 132, de 1967 (nº  
338-C/67, na Casa de origem), que dispõe 
 sôbre a concessão de prorrogação de prazos,  
pelo Banco do Brasil S/A e Banco da Ama- 
 

zônia S/A, a devedores do Pará e Amazonas,  
tendo: 

 
PARECERES, sob nos 487, 488 e 489, de 

1968, das Comissões: 
– de Valorização da Amazônia, favorável ao 

projeto, com emenda que oferece sob nº  
1-CVA (voto, com restrições, do Senador Fernando 
Corrêa); 

– de Constituição e Justiça, favorável com 
subemenda que oferece sob nº 1-CCJ; 

– de Finanças, favorável ao projeto e à 
Subemenda sob nº 1-CCJ e pela rejeição da 
Emenda nº 1-CVA (voto, com restrições, do Senador 
Fernando Corrêa). 

 
2 
 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado nº 85, de 1968 – DF, que autoriza o Prefeito 
do Distrito Federal a abrir crédito especial no valor de 
NCr$ 8.275.000,00 (oito milhões, duzentos e setenta 
e cinco mil cruzeiros novos) para integralização do 
Capital da Companhia de Telefones de Brasília Ltda. 
– COTELB – tendo: 

 
PARECERES, sob nos 727, 728 e 729, de 

1968, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, favorável; 
– do Distrito Federal, favorável; e 
– de Finanças, favorável, com a emenda que 

oferece sob nº 1-CF. 
 

3 
 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.131, de 1968, de autoria do Sr. Senador José 
Ermírio, solicitando informações ao Poder Executivo, 
através do Ministério da Fazenda, sôbre a 
importância remetida ao Brasil, durante o ano 
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de 1967 e até agosto dêste ano, pela Instrução nº 
289 da antiga SUMOC e pela Circular nº 63 do 
Banco Central, sua aplicação, juros pagos ao 
Exterior, e faz outras indagações a respeito. 

 
4 
 

Votação (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, de acôrdo com o art. 265 do 
Regimento Interno), em 1º turno, do Projeto de Lei 
do Senado nº 48, de 1965, de autoria do Sr. Senador 
Vasconcelos Tôrres, que cria a Ordem dos 
Jornalistas do Brasil, e dá outras providências,  
tendo: 

 
PARECERES, sob nos 609 e 610, de 1968, da 

Comissão: 
– de Constituição e Justiça: 
1º pronunciamento: solicitando a audiência da 

Associação Brasileira de Imprensa e da Federação 
dos Sindicatos dos Jornalistas Profissionais; 

2º pronunciamento: cumprida em parte a 
diligência, pela rejeição do projeto, por 
inconstitucionalidade e injuridicidade. 
 

5 
 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado nº 69, de 1968, de autoria do Sr. Senador 
Lino de Mattos, que faculta a redução do índice de 
nacionalização do pêso de trator, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 717 e 718, de 1968, 

das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade; e 

– de Indústria e Comércio, favorável. 
 

6 
 

Discussão, em turno único, da redação final 
(oferecida pela Comissão de Redação em seu 
Parecer nº 730, de 1968), do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 28, de 1968 (nº 47-B/67, na Casa de 
origem), que aprova o texto do Convênio 
Interamericano de Sanidade Animal, assinado no Rio 
de Janeiro, a 18 de julho de 1967. 
 

7 
 

Discussão, em turno único, da redação final 
(oferecida pela Comissão de Redação em seu 
Parecer nº 731, de 1968), do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 33, de 1968 (nº 75-A/68, na Casa de 
origem), que aprova o Acôrdo Cultural concluído 
entre o Brasil e a Tcheco-Eslováquia, assinado no 
Rio de Janeiro, a 16 de abril de 1962. 

 
8 
 

Discussão, em turno único, da redação final 
(oferecida pela Comissão de Redação, em seu 
Parecer nº 732, de 1968), do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 37, de 1968 (nº 77-B/68, na Casa de 
origem), que aprova o Convênio de Intercâmbio 
Cultural, assinado em 25 de janeiro de 1968, entre a 
República Federativa do Brasil e a República da 
Argentina. 

 
Declaro encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 10 

minutos.) 
 



188ª SESSÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA, EM 13 DE SETEMBRO DE 1968 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. GILBERTO MARINHO, GUIDO MONDIN E AARÃO STEINBRUCH 
 

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

Adalberto Sena – Dinarte Mariz – Pessoa de 
Queiroz – Eurico Rezende – Paulo Torres – Aarão 
Steinbruch – Gilberto Marinho – Pedro Ludovico – 
Fernando Corrêa – Bezerra Neto – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 
lista de presença acusa o comparecimento de 11 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a Sessão. Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 2º-Secretário procede à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que é, sem debate, aprovada. 

O Sr. 1º-Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

MENSAGEM 
 
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA, NOS 

SEGUINTES TÊRMOS: 
 

MENSAGEM 
Nº 297, DE 1968 

 
(Nº 578/68, na origem) 

 
Excelentíssimos Senhores Membros do 

Senado Federal: 
De acôrdo com o preceito constitucional, tenho 

a honra de submeter à aprovação de Vossas 
Excelências a designação que desejo fazer do 
Embaixador Landulpho Antônio Borges da Fonseca, 
ocupante do cargo de Ministro de Primeira Classe, 
da carreira de Diplomata, do Quadro de Pessoal, 
Parte Permanente, do Serviço Exterior Brasileiro, do 
Ministério das Relações Exteriores, para exer- 
 

cer a função de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno de Sua 
Majestade Imperial o Xainxá Reza Pahlevi, do Irã, 
nos têrmos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 3.917, de 
14 de julho de 1961. 

2. Os méritos do Embaixador Landulpho 
Antônio Borges da Fonseca, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada 
função, constam da anexa informação do Ministério 
das Relações Exteriores. 

Brasília, em 12 de setembro de 1968. – Arthur 
da Costa e Silva. 

 
“CURRICULUM VITAE” DO EMBAIXADOR 

LANDULPHO ANTÔNIO BORGES DA FONSECA 
 

Nascido em Braga, Portugal, em 11 de maio 
de 1906 (brasileiro, de acordo com o artigo 69, inciso 
III, da Constituição de 1891). 

Bacharel em Letras pela Universidade de 
Sevilha. 

2. Ingressou no Ministério das Relações 
Exteriores, como Auxiliar de Consulado, em 21 de 
janeiro de 1930. Nomeado Cônsul de Terceira 
Classe, em 8 de fevereiro de 1938; promovido a 
Segundo-Secretário, por merecimento, em 21 de 
agosto de 1941; promovido a Primeiro-Secretário, 
por merecimento, em 22 de março de 1950; 
recebeu o título de Conselheiro em 15 de  
outubro de 1953; promovido a Ministro de 
Segunda Classe, por merecimento, em 17  
de abril de 1954; promovido a Ministro de Primeira 
Classe, por merecimento, em 27 de julho de  
1965. 
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3. Durante sua carreira, o Embaixador 
Landulpho Antônio Borges da Fonseca exerceu as 
seguintes funções no exterior: Auxiliar do 
Consulado do Brasil no Pôrto, em 1930; em 
Hamburgo, de 1934 a 1937; em Dantizig, em 1937 
e 1938. Segundo-Secretário na Embaixada do 
Brasil em Washington, em 1941. Segundo-
Secretário na Embaixada do Brasil junto à Santa 
Sé, de 1944 a 1948. Primeiro-Secretário na 
Embaixada do Brasil em Santiago, em 1950 e 
1951. Primeiro-Secretário na Embaixada do Brasil 
em Buenos Aires, de 1951 a 1953; Conselheiro, na 
mesma Embaixada em 1954; Ministro-Conselheiro, 
na mesma Embaixada, em 1955. Enviado 
Extraordinário e Ministro Plenipotenciário do Brasil 
em Estocolmo, em 1955 e 1956. Enviado 
Extraordinário e Ministro Plenipotenciário do Brasil 
em Camberra, de 1957 a 1959. Cônsul-Geral do 
Brasil em Gênova, de 1959 a 1962. Cônsul-Geral 
do Brasil em Milão, de 28 de abril de 1962 a 7 de 
janeiro de 1965. Embaixador do Brasil junto ao 
Govêrno da Costa Rica de 18 de março de 1965 
até a presente data. 

4. Além dessas funções, o Ministro Landulpho 
Antônio Borges da Fonseca exerceu as seguintes 
missões e comissões: Vice-Cônsul do Brasil em 
Hamburgo, em 1937. Encarregado do Consulado do 
Brasil, em Dantizig, 1937. Representante do 
Ministério das Relações Exteriores na Junta 
Executiva Central do Conselho Nacional de 
Estatística. Secretário da Delegação do Brasil à 
Conferência Regional do Prata, em Montevidéu, 
1941. Auxiliar da Delegação do Brasil à Conferência 
para a Criação da Administração de Assistência e 
Reabilitação das Nações Unidas, em Atlantic City, 
1943. Secretário da Comissão de Reparações de 
Guerra, em 1949. Encarregado de Negócios do 
Brasil em Buenos Aires, em 1955 e 1956; em 
Estocolmo, em 1956. Chefe da Missão Especial para 
representar o Brasil na posse de Sua Excelência o 
Senhor General Don Oswaldo Lopes Are- 
 

llaño, Presidente da República de Honduras. 
5. Dos assentamentos pessoais do Ministro 

Landulpho Antônio Borges da Fonseca verifica-se que: 
a) foi muitas vêzes elogiado na sua longa 

carreira, pelo desempenho dado às missões e 
comissões que lhe foram confiadas; 

b) não consta dêle qualquer nota 
desabonadora; 

c) é casado com a Senhora Açucena de Sá 
Coutinho Borges da Fonseca, de nacionalidade 
brasileira. 

6. O Ministro Landulpho Antônio Borges da 
Fonseca, que atualmente exerce as funções de 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do 
Brasil junto ao Govêrno da Costa Rica, é indicado 
para exercer a função de Embaixador Extraordinário 
e Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno de Sua 
Majestade Imperial, o Xainxá Reza Pahlevi, do Irã. 

 
Walter Wehrs 

Chefe Substituto da Divisão do Pessoal 
 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 
 

PARECERES 
 

PARECER 
Nº 752, DE 1968 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 125, de 1963, que 
interpreta o disposto no parágrafo único do artigo 
258, do Código Civil. 

 
Relator: Sr. Aloysio de Carvalho 
Volta a esta Comissão de Constituição e 

Justiça o Projeto de Lei do Senado nº 125, de 
1963, que se diz “interpretativo” do artigo 258 do 
Código Civil, ao estabelecer que nos casos 
previstos no parágrafo único dêsse artigo “o 
regime de bens é o da completa separação, 
excluída em qualquer hipótese a comunica- 
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ção dos adquiridos na constância do casamento” 
(sic). O parágrafo único dêsse artigo 258 é o que 
torna obrigatório o regime da separação de bens no 
casamento de determinadas pessoas, que a seguir 
enumera. Ainda o artigo 259 prescreve que “embora 
o regime não seja o da comunhão de bens, 
prevalecerão, no silêncio do contrato, os princípios 
dêle, quanto à comunicação dos adquiridos na 
constância do casamento.” 

Por parecer de 5 de agôsto de 1964, da lavra 
do nobre Senador Wilson Gonçalves, esta Comissão 
deliberou fôsse sobrestada a tramitação do projeto, 
para o fim de ser apreciado, na devida oportunidade, 
conjuntamente com a elaboração do futuro Código 
Civil. Para refôrço da providência, assinalava o 
parecer que o anteprojeto do Código Civil, mandado 
publicar pelo Ministério da Justiça para o efeito de 
sugestões dos doutos, regulava, por forma diferente 
em seu artigo 170, a matéria. Por motivos de difícil 
alcance, êsse parecer só foi votado pelo Plenário em 
sessão de novembro de 1965, sendo aprovado, com 
o que ficou sobrestada a tramitação da proposição. 

Eis que em data de19 de agosto último, a 
Presidência divulga, em Plenário, que o andamento 
do projeto fôra sobrestado em virtude da aprovação 
de parecer que recomendava se aguardasse o envio 
ao Senado dos projetos do Código Civil, Processo 
Civil, Processo Penal e do Trabalho, mas como não 
haviam êles chegado até àquela data, mandaria 
novamente a matéria à Comissão de Constituição e 
Justiça para indicar novos rumos à sua tramitação. 
Em verdade, reindicar; desvinculada a nossa 
decisão, como fôra da primeira vez, de qualquer 
referência aos outros códigos, porque só importa ao 
caso o Código Civil. 

Em sua justificação, alega o autor do 
 projeto que no sentido proposto é a  
opinião de doutos civilistas pátrios, que  
cita, e de várias decisões do Supremo Tribu- 
 

nal Federal. Entre aquêles nomes, todos ilustres, 
desde o de Clovis Beviláqua, não está contemplado 
o do professor baiano Orlando Gomes, a cujas luzes 
de civilista fôra pelo Govêrno João Goulart confiada 
a ingente tarefa de reformular o nosso Código Civil. 
Sua solução, na espécie, discrepa da pleiteada pelo 
projeto, como se vê do parecer do Senador Wilson 
Gonçalves e da Matéria Justificativa do Anteprojeto 
de Reforma do Código Civil (Ed. 1963). Aqui está 
acentuado que duas “inovações radicais” assinalam 
a orientação do anteprojeto no que tange às relações 
patrimoniais entre os cônjuges, sendo uma delas a 
da “substituição do regime da comunhão universal de 
bens pelo da separação, com a comunhão dos 
aqüestos, como regime legal”. Por sua vez, o 
Supremo Tribunal Federal adotou, através da 
Súmula nº 377, o preceito de que “no regime de 
separação legal de bens, comunicam-se os 
adquiridos na constância do casamento”. Nem há 
como justificar-se a sua incomunicabilidade. 

A importante matéria virá a debate, largo e 
demorado, quando da elaboração da reforma do 
Código Civil, que já está em tramitação inicial na 
Câmara dos Deputados, aproveitado, como projeto 
de lei de iniciativa individual, todo o ante-projeto 
oficial, que o Govêrno, em dado momento, retirara 
daquela Casa. Acresce que alteração dessa 
natureza, como frisado no parecer, a que se aludiu, 
do eminente Professor e Senador Wilson Gonçalves, 
deve ser feita “não através de providência isolada 
mas em perfeita harmonia com a orientação geral 
adotada na feitura de um Código”. 

Pelas razões expostas, razões preliminares e 
razões de mérito, opinamos pela rejeição pura e 
simples do projeto. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 1968. 
– Milton Campos, Presidente – Aloysio de Carvalho, 
Relator – Carlos Lindenberg – Clodomir Millet – 
Arnon de Mello – Bezerra Neto – Nogueira da Gama. 
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PARECER 
Nº 753, DE 1968 

 
da Comissão de Agricultura, sôbre o Projeto 

de Lei da Câmara nº 17/68 (nº 595-B/67, na Casa de 
origem), que dá nova redação ao art. 2º e seu 
parágrafo único do Decreto-Lei nº 300, de 28 de 
fevereiro de 1967, que dispõe sôbre as penalidades 
pela falta de pagamento da contribuição sindical 
rural. 

 
Relator: Sr. João Cleofas 
O presente projeto de lei, iniciado na Câmara 

dos Deputados, dá nova redação ao art. 2º e seu 
parágrafo único do Decreto-Lei nº 300, de 28 de 
fevereiro de 1967. 

2. O artigo 2º do Decreto-Lei nº 300, de  
1967, objeto do presente projeto de lei, está assim 
redigido: 

“Art. 2º – A prova de quitação da contribuição 
sindical constitui documento indispensável à 
obtenção de empréstimos bancários por parte dos 
proprietários e arrendatários de terras, cumprindo 
aos gerentes de banco fazer anotar o número das 
respectivas guias de recolhimento, atualizadas, na 
ficha cadastral do cliente. 

Parágrafo único – A efetivação de operações 
em desacôrdo com o disposto neste artigo sujeitará o 
banco às penalidades estatuídas no artigo 1º.” 

O projeto propõe que o artigo 2º do referido 
decreto-lei passe a ter a seguinte redação: 

“Art. 2º – Aplicam-se à contribuição sindical as 
mesmas normas e princípios estabelecidos no art. 37 
e seu parágrafo único da Lei nº 4.829, de 5 de 
novembro de 1965.” 

3. O autor, em justificação ao projeto,  
alega que o citado dispositivo legal em- 
3 

perra o funcionamento do crédito rural em nosso 
País, criando condições desfavoráveis ao mesmo e 
burocratizando, ainda mais, as exigências legais 
para a sua concessão. 

Com vistas a afastar o exagêro de condições 
exigidas dos ruralistas em tais casos – certidões de 
cumprimento de obrigações fiscais, da Previdência 
Social, declarações de bens, certidões negativas, 
etc. – foi promulgada a Lei nº 4.829, de 1965, que, 
em seu art. 37, derrogou tôdas essas formalidades, 
ficando sòmente a exigência de os agentes 
financeiros não concederem empréstimos aos 
ruralistas que se achassem em débito relativo a tais 
obrigações, a partir da data do recebimento da 
comunicação pela instituição de crédito quanto ao 
ajuizamento da dívida fiscal, de multa florestal ou 
previdenciária, exceto se as garantias oferecidas 
assegurassem a solvabilidade do débito em litígio e 
da operação proposta pelo interessado. 

4. Realmente, assiste razão ao autor. Pela Lei 
nº 4.947, de 1966, atinente às normas de Direito 
Agrário e à organização e funcionamento do Instituto 
Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), ficou exigido a 
apresentação do “Certificado de Cadastro”, expedido 
pelo IBRA, para efeito de créditos e financiamento. 

Verificadas as dificuldades, por parte do 
homem do campo, em obter êste “Certificado”, o 
Govêrno resolveu facultar ao produtor rural, pelo 
Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, esta 
exigência, para fins creditícios. 

Com esta providência, o artigo 37 da Lei nº 
4.829, de 5 de novembro de 1965, passou a vigorar 
como inicialmente. 

Dias após, o Decreto-Lei nº 300, de 28 de 
fevereiro de 1967, veio estabelecer penalidades e 
exigências aos proprietários e arrendatários de terras, 
pela falta de pagamento da contribuição sindical rural, 
inclusive para operações com os bancos. 
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5. Como se sabe, tôda política nacional requer 
um determinado tempo para averiguação dos seus 
resultados, tanto mais uma política rural, em um País 
de grande extensão territorial como o nosso. 

Os prejuízos advindos de menores exigências 
fiscais e tributárias são, a nosso ver, perfeitamente 
recompensados pelo desenvolvimento da agricultura 
e da pecuária e pela fixação do homem ao  
campo. 

6. Diante do exposto, entendendo que as 
medidas propostas trarão resultados benéficos ao 
nosso País, opinamos pela aprovação do presente 
projeto de lei. 

Sala das Comissões, em 26 de março de 
1968. – José Ermírio, Presidente – João Cleofas, 
Relator – Argemiro de Figueiredo – Teotônio Vilela – 
Milton Trindade. 

 
PARECER 

Nº 754, DE 1968 
 

da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 17/68 (nº 595-B/67, na Casa de 
origem), que dá nova redação ao art. 2º e seu 
parágrafo único do Decreto-Lei nº 300, de 28 de 
fevereiro de 1967, que dispõe sôbre as penalidades 
pela falta de pagamento da contribuição sindical 
rural. 

 
Relator: Sr. Bezerra Neto 
1. De autoria do eminente Deputado 

Francelino Pereira, o presente projeto de lei estatui 
no seu artigo 1º que o artigo 2º e seu parágrafo único 
do Decreto-Lei nº 300, de 28 de fevereiro de 1967, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º – Aplicam-se à contribuição sindical as 
mesmas normas e princípios estabelecidos no art. 37 
e seu parágrafo único da Lei nº 4.829, de 5 de 
novembro de 1965.” 

2. Um dos líderes parlamentares  
do setor ruralista tradicional, o ilustre e ope- 
 

roso representante mineiro, com o seu lacônico 
projeto, ao mesmo tempo que defende uma tese 
eminentemente conservadora, abolindo os 
chamados incentivos legais ao incipiente 
sindicalismo rural, dá o ensejo a que se mostre a 
balbúrdia existente, nestes últimos anos, em tôrno da 
reforma agrária e do desenvolvimento agrícola no 
Brasil. Isto pode ser visto sucintamente, mas com a 
evidência irrefutável. 

3. Visa a proposição a dar nôvo texto ao artigo 
segundo do Decreto-Lei número 300, de 28 de 
fevereiro de 1967. O Decreto-Lei nº 300, surgido 
num dia em que mais de uma centena de decretos-
leis, promulgados pelo saudoso Presidente Castello 
Branco, alteraram profundamente o sistema 
legislativo dos mais variados setores da vida 
nacional, como seqüência a numerosos outros do 
mesmo mês de fevereiro, estabeleceu penalidades 
pela falta de pagamento da contribuição sindical 
rural, oferecendo preliminarmente uma série de 
consideranda para enaltecer a urgência de se dar 
estímulos àquela sindicalização, chegando nessas 
considerações de abertura do decreto-lei a fixar seus 
aspectos de definição da política revolucionária. 
Afirma o Presidente Castello Branco, no decreto-lei 
cuja parte substancial o projeto quer revogar, que a 
colaboração das “entidades legalmente reconhecidas 
é imprescindível para a gradativa integração do meio 
rural no processo de desenvolvimento brasileiro e na 
elevação dos padrões de vida do nosso povo”, 
considerando “afinal, que a inexistência dessas 
entidades legalmente reconhecidas adstritas às 
disposições legais vigentes, propicia o surgimento de 
associações espúrias, possíveis veículos de 
agitações no meio rural, como aconteceu no passado 
com inevitáveis repercussões na segurança 
nacional.” 

4. Nessa linha doutrinária o Decreto- 
Lei nº 300, no artigo primeiro, determinou  
aplicarem-se “aos infratores das disposições 
 legais e regulamentares e das 
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instruções baixadas pelas autoridades competentes 
do Ministério do Trabalho e Previdência Social, 
atinentes à contribuição sindical rural, as penalidades 
previstas no art. 598 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, atualizadas, em seu valor 
monetário, de acôrdo com o disposto no artigo 9º da 
Lei nº 4.357, de 16 de julho de 1964, e no artigo 1º 
do Decreto número 57.146, de 1º de novembro de 
1965”. 

Por êste primeiro artigo tornou-se como uma 
das obrigações da Consolidação das Leis do 
Trabalho o pagamento do impôsto sindical pelos 
ruralistas, com tôdas as suas implicações, inclusive a 
correção monetária, processo atualizante dos seus 
valôres, nos têrmos da Lei nº 4.357 de 1964, e 
Decreto nº 57.146, de 1965. 

A essa obrigatoriedade juntou outra sanção, 
que é agora objetivo revocatório, ou seja, o art. 2º, 
nestes têrmos: 

“A prova de quitação da contribuição sindical 
constitui documento indispensável à obtenção de 
empréstimos bancários por parte de proprietários e 
arrendatários de terras, cumprindo aos gerentes de 
banco fazer anotar o número das respectivas guias 
de recolhimento, atualizados na ficha cadastral do 
cliente. 

Parágrafo único – A efetivação de operações 
em desacôrdo com o disposto neste artigo sujeitará o 
banco às penalidades estatuídas no artigo 1º”. 

5. Na justificativa, a proposição quer nos 
convencer que êste artigo segundo burocratiza em 
nível muitas vêzes proibitivo, pelo interior do 
Brasil, o crédito rural. Em face disso oferece a 
solução a qual se traduz como todo o mérito do 
projeto: substituir o dispositivo, pela declaração 
que à contribuição sindical aplicam-se as mesmas 
normas e princípios estabelecidos no artigo 37 e 
seu parágrafo único da Lei nº 4.829, institu- 
 

cionalizadora do crédito rural. Que acontece com 
êste transplante? Uma mudança radical no decreto-
lei, pois o artigo 37 e seu parágrafo único expressam 
que a concessão de crédito rural em tôdas as suas 
modalidades, bem como a constituição das suas 
garantias pelas instituições de crédito, públicas e 
privadas, independerá da exibição de comprovantes 
de cumprimento de obrigações fiscais ou da 
previdência social, ou declaração de bens ou 
certidão negativa de multas por infringência do 
Código Florestal. A comunicação da repartição 
competente, de ajuizamento da dívida fiscal, de 
multa florestal ou previdenciária, impedirá a 
concessão de crédito rural ao devedor, a partir da 
data do recebimento da comunicação pela instituição 
de crédito, exceto se as garantias oferecidas 
assegurarem a solvabilidade do débito em litígio e da 
operação proposta pelo interessado. 

6. A inserção pura e simples dêstes 
dispositivos no artigo segundo do Decreto-Lei nº 300, 
como que estaríamos em uma contradição aos seus 
consideranda e ao seu artigo primeiro. É bem 
verdade, outrossim, não ser justo e nem constituir 
fator de desenvolvimento a norma atual que exige 
para a obtenção de qualquer empréstimo bancário, 
por proprietário e arrendatários de terras, a prova de 
quitação da contribuição sindical. Os dois textos 
pecam pelo excesso e bem definem as contradições 
do sistema legal de reforma agrária do Govêrno. O 
artigo 37 e seu parágrafo único da Lei nº 4.829 
tornam letra morta muitas das exigências fiscais do 
Estatuto da Terra, especialmente as do artigo 22, da 
sua lei complementar, a de nº 4.947, de 6 de abril de 
1966, que fixa normas de Direito Agrário, dispõe 
sôbre o sistema de organização e funcionamento do 
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, e dá outras 
providências. Seria também o caso de suscitar uma 
dúvida de natureza jurídica: se o Decreto-Lei nº 300, 
de 28 de fevereiro de 1967, revoga pelos seus ob- 
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jetivos específicos, no que concerne à sindicalização 
rural, os desestímulos de 1965, como se determinar 
agora que seu artigo segundo passe a ser o da 
matéria da Lei anterior, nº 4.829, de 1965, sem 
dúvida conflitantes? É neste transplante que 
sentimos os impulsos de uma rejeição... 

7. O eminente Relator, Senador Fernando 
Corrêa, com sua indiscutível autoridade de ruralista, 
como que sensível às contradições existentes, 
conclui pela aprovação do projeto, mandando incluir 
uma emenda, constante de artigo e parágrafo, pelos 
quais as escrituras de compra e venda de imóveis 
rurais, sòmente poderão ser lavradas ou registradas 
pelos cartórios, mediante a exibição de documento 
que comprove o pagamento da última contribuição 
sindical. 

8. Entendemos que a emenda declaradamente 
oferecida com o objetivo da dinamização da política 
sindical e para colocar em igualdade de tratamento 
as várias classes trabalhistas em relação ao 
recolhimento do tributo, prejudicará o 
desenvolvimento das transações imobiliárias por não 
executar nenhuma escritura, por mais desprovida de 
valor material que seja. A exigência da prova de 
inscrição sindical e do pagamento ruralista, em tôda 
transação de bens rurais no estágio atual de nosso 
País, seria fator de danosas dificuldades, de 
impedimento ou retardamento de operações, de 
encarecimento e de proliferação da advocacia e 
irtermediações onerosas para a manipulação de tais 
provas de quitação. 

O nosso voto refletir-se-á, com todo o 
respeito ao parecer do Relator e à 
representatividade classista do autor do projeto, no 
oferecimento de um substitutivo, onde, mantido o 
artigo primeiro que efetiva a aplicação das 
sanções da Consolidação das Leis do  
Trabalho e seus suplementos de correção 
monetária, modifica o artigo segundo, suprime 
dêste a exigência da quitação sindical em todas 
 

as operações bancárias dos proprietários e 
arrendatários de terras, pois levada ao pé da letra 
seria discriminatória e paralisante das transações de 
rotina. Com a redação ora proposta exige-se a prova 
de quitação em operações e atos de nível superior, 
sendo certo que outros estímulos poderão ser 
instituídos, além dêstes que no momento sugerimos. 
O comprovante de quitação também se determina 
nos contratos de alienação ou financiamentos 
bancários rurais a longo prazo, quando um dos 
contratantes é pessoa jurídica com capital superior a 
200 mil cruzeiros novos. Se o projeto mantém com 
sanções as obrigações de sindicalização da 
Consolidação das Leis do Trabalho, é natural que se 
a exploração agropecuária é feita por sociedade, 
com capital de certo valor, deva a emprêsa vincular-
se ao cumprimento da lei trabalhista. Deixamos fora 
da exigência as pessoas físicas, o que é uma grande 
concessão, rendida ao estágio inicial da legislação e 
às dificuldades do setor. E manda aplicar no mais 
que couberem as disposições liberalizantes e 
estimuladoras da Lei nº 4.329. 

Pelo exposto, sugerimos, com aproveitamento 
em parte do projeto e de emenda do eminente 
relator, seja adotado a seguinte: 

 
EMENDA SUBSTITUTIVA 

AO PROJETO DE LEI Nº 17, DE 1968 
 

(nº 595-B/1967, na Câmara) 
 

Dê-se ao Projeto de Lei nº 17, de 1968 a 
seguinte redação: 

 
PROJETO DE LEI 

Nº     , DE 1968 
 

Dá nova redação ao artigo 2º e seu parágrafo 
único do Decreto-Lei nº 300, de 28 de fevereiro de 
1967 que dispõe sôbre as penalidades pela falta de 
pagamento da contribuição sindical rural. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O art. 2º e seu parágrafo  

único do Decreto-Lei nº 300, de 28 de 
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fevereiro de 1967, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 2º – A prova de quitação da contribuição 
sindical rural constitui documento indispensável, a 
ser apresentado por proprietários e arrendatários: 

a) obtenção de licenças ou certificados de 
importação ou exportação de animais, produtos, 
máquinas e implementos agrícolas; 

b) aquisição de tratores, máquinas 
implementos agrícolas, bem assim animais de raça 
de procedência estrangeira, quando o alienante seja 
o Ministério da Agricultura ou órgão administrativo ou 
creditício do País; 

c) participação para obtenção de prêmios, em 
exposições ou feiras agropecuárias, realizadas no 
exterior; 

d) obtenção de financiamentos ou favores de 
entidades internacionais, ou resultantes de 
convênios do Govêrno Brasileiro com recursos 
provenientes do exterior. 

§ 1º – Exigir-se-á a prova de quitação sindical, 
nas escrituras de compra e venda ou de quaisquer 
alienações de imóveis rurais, desde que uma das 
partes contratantes sejá pessoa jurídica com capital 
social superior a NCr$ 200.000,00 (duzentos mil 
cruzeiros novos), ou pessoa física cujo patrimônio 
seja de valor superior a NCr$ 300.000,00 (trezentos 
mil cruzeiros novos). 

§ 2º – Sem prejuízo do estabelecido no 
presente artigo, aplicam-se à contribuição sindical as 
demais normas e princípios estabelecidos no art. 37 
e seu parágrafo único da Lei nº 4.829, de 5 de 
novembro de 1967.” 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em. 
contrário. 

Sala das Comissões, em 28 de agôsto de 1968. 
– Argemiro de Figueiredo, Presidente – Bezerra Neto, 
Relator – Mem de Sá – Pessoa de Queiroz – Júlio Leite 
– Fernando Corrêa – José Leite – Manoel Villaça – 
José Ermírio – Clodomir Millet – Carlos Lindenberg – 
Leandro Maciel – Petrônio Portela – João Cleofas, com 
restrições, pois entendemos que o projeto 
restabelecendo, pura e simplesmente, um dispositivo 
(art. 37, parágrafo único) da Lei nº 4.829/67, que 
institucionaliza o crédito rural, de resto aprovado 
unânimemente pela Câmara, já mereceu o meu voto 
favorável na Comissão de Agricultura do Senado, onde 
o projeto foi, também, unânimemente aprovado. 

Entendemos que o projeto é altamente 
benéfico, especialmente aos pequenos agricultores e 
lavradores, ou seja, precisamente, àqueles que têm 
maior dificuldade de acesso ao crédito rural, ainda 
hoje escasso e difícil, não obstante o esfôrço 
desenvolvido pelo Banco do Brasil. 

Levando em conta, entretanto, as 
considerações expendidas em seu voto pelo nobre 
Senador Bezerra Neto, votamos com restrições o 
substitutivo elaborado pelo eminente Senador. 

 
VOTO VENCIDO 

 
Relator: Sr. Fernando Corrêa 
O presente projeto dá nova redação ao art. 2º 

e seu parágrafo único do Decreto Lei nº 300, de 28 
de fevereiro de 1967. 

2. O artigo 2º do Decreto-Lei nº 300, de 1967, 
está assim redigido: 

“Art. 2º – A prova de quitação da Contribuição 
Sindical, constitui documento indispensável à  
obtenção de empréstimos bancários por parte dos 
proprietários e arrendatários de terras, cumprindo aos 
gerentes de banco fazer anotar o número das res- 
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pectivas guias de recolhimento atualizadas na 
ficha cadastral do cliente. 

Parágrafo único – A efetivação de operações 
em desacôrdo com o disposto neste artigo, 
sujeitará o banco às penalidades estatuídas no art. 
1º" 

3. O projeto propõe, para o referido texto 
legal, a seguinte redação: 

"Art. 2º – Aplicam-se à Contribuição Sindical 
as mesmas normas e princípios estabelecidos no 
art. 37 e seu parágrafo único da Lei nº 4.829, de 5 
de novembro de 1967." 

O art. 37 da Lei nº 4.829, de 1967, faculta a 
exibição de comprovantes de obrigações fiscais, 
previdenciárias, declarações de bens e certidões 
negativas de multas, para efeito do Crédito Rural, 
ficando as operações de crédito, suspensas a 
partir do recebimento de comunicação pela 
repartição competente. 

4. A Lei nº 4.829, de 1967, institucionalizou 
o Crédito Rural, mobilizando e estruturando todo 
um completo sistema de assistência financeira – 
através de várias carteiras de entidades públicas e 
de sociedades de economia mista como o Banco 
do Brasil, Banco da Amazônia e Banco Nacional 
de Crédito Cooperativo – e técnicos, por 
intermédio do IBRA, INDA e BNDE. 

Tôdas essas instituições operam com 
recursos públicos ou com os obtidos por deduções 
efetuadas em impostos, taxas, etc., pagos pelo 
público contribuinte. 

5. A Contribuição Sindical ou Impôsto 
Sindical é descontada automàticamente, na época 
certa, na fôlha de pagamento de qualquer classe 
trabalhista ou profissional. 

O mesmo processamento não se verifica no 
tocante aos ruralistas, por razões de ordem 
material e de organização. 

As dificuldades enfrentadas pelo homem do 
campo são conhecidas de todos. O ruralista, 
entretanto, encontra-se, sob êste aspecto, em 
situação de verdadeiro privilégio em relação aos 
demais contribuintes. 

6. Diante do exposto, objetivando à 
dinamização da política sindical e a colocar em 
igualdade de tratamento as várias classes 
trabalhistas em relação a êste recolhimento, somos 
pela aprovação do projeto, com a alteração 
consubstanciada na seguinte: 

 
EMENDA Nº 1 (CF) 

 
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo: 
"Art. – As escrituras de compra e venda de 

imóveis rurais, sòmente poderão ser lavradas ou 
registradas pelos cartórios, mediante a exibição de 
documento que comprove o pagamento da última 
Contribuição Sindical. 

Parágrafo único – A prática de atos contrários 
ao estipulado neste artigo, sujeitará o servidor às 
penalidades previstas em Lei." 

Sala das Comissões, em 17 de abril de 1968. 
– Fernando Corrêa. 

 
PARECER 

Nº 755, DE 1968 
 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara nº 17/68 (nº 595-B/67, na 
Casa de origem), que dá nova redação ao art. 2º e 
seu parágrafo único do Decreto-Lei nº 300, de 28 de 
fevereiro de 1967, que dispõe sôbre as penalidades 
pela falta de pagamento da contribuição sindical 
rural. 

 
Relator: Sr. Nogueira da Gama. 
O Deputado Francelino Pereira  

apresentou, na Câmara dos Deputados,  
projeto de lei dando ao artigo 2º do Decre- 
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to-Lei nº 300, de 1967, a seguinte redação: 

"Art. 2º – Aplicam-se à contribuição sindical as 
mesmas normas e princípios estabelecidos no art. 37 
e seu parágrafo único da Lei nº 4.829, de 5 de 
novembro de 1965." 

Atualmente, êsse dispositivo está assim 
redigido: 

"Art. 2º – A prova de quitação da contribuição 
sindical constitui documento indispensável à 
obtenção de empréstimos bancários por parte dos 
proprietários e arrendatários de terras, cumprindo 
aos gerentes de banco fazer anotar o número das 
respectivas guias de recolhimento, atualizadas, na 
ficha cadastral do cliente. 

Parágrafo único – A efetivação de operações 
em desacôrdo com o disposto neste artigo sujeitará o 
banco às penalidades estatuídas no. art. 1º" 

Essas penalidades são as previstas no artigo 
598 da Consolidação das Leis do Trabalho, com 
correção monetária. 

Examinando-se os textos legais atinentes à 
espécie, verifica-se que, aprovado o projeto, não 
mais será exigida a prova de pagamento da 
contribuição sindical para a concessão de crédito 
rural, em tôdas as suas modalidades, bem como 
para constituição de garantias pelas instituições de 
crédito, públicas e privadas. 

2. Sôbre a matéria, o autor assim se expressa: 
"Como é do conhecimento geral, o crédito 

rural que em nosso País sempre fôra emperrado  
e burocratizado, além de condicionado 
negativamente pelas deficiências de sua  
própria legislação, via-se dia a dia mais travado 
por fôrça de outras disposições legais. 
Desgraçadamente, torna-se rotina legislativa a 
exigência, aos ruralistas de certidões de cumpri- 
 

mento de obrigações fiscais, da Previdência Social, 
de declaração de bens, ou de certidões negativas de 
multas por infringência ao Código Florestal." 

3. As Comissões de Agricultura e de Finanças 
opinaram pela aprovação do projeto, esta última na 
forma da emenda substitutiva que apresenta. 
Justificando o substitutivo, o ilustre Senador Bezerra 
Neto assim se manifesta, após amplo esclarecimento 
da matéria: 

"A inserção pura e simples dêstes 
dispositivos no artigo segundo do Decreto-Lei nº 
300, como que estaríamos em uma contradição aos 
seus consideranda e ao seu artigo primeiro. É bem 
verdade, outrossim, não ser justo e nem constituir 
fator de desenvolvimento a norma atual, que exige 
para a obtenção de qualquer empréstimo bancário, 
por proprietário e arrendatários de terras, a prova 
de quitação da contribuição sindical. Os dois textos 
pecam pelo excesso e bem definem as 
contradições do sistema legal de reforma agrária do 
Govêrno. O artigo 37 e seu parágrafo único da Lei 
nº 4.829 tornou letra morta muitas das exigências 
fiscais do Estatuto da Terra, especialmente as do 
artigo 22 da sua lei complementar, de nº 4.947, de 6 
de abril de 1966, que fixa normas de Direito Agrário, 
dispõe sôbre o sistema de organização e 
funcionamento do Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária, e dá outras providências. Seria também o 
caso de suscitar uma dúvida de natureza jurídica: 
se o Decreto-Lei nº 300, de, 28 de fevereiro de 
1967, revoga pelos seus objetivos específicos, no 
que concerne à sindicalização rural, os 
desestímulos de 1965, como se determinar agora 
que seu artigo segundo passe a ser o da matéria da 
lei anterior, nº 4.829, de 1965, sem dúvida 
conflitantes? 
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4. O substitutivo da Comissão de Finanças 
mantém, como de caráter indispensável, a 
exigência de prova de quitação da contribuição 
sindical rural para os atos que enumera, exige 
essa prova em certas escrituras de compra e 
venda ou de alienações de imóveis rurais, e 
aplica à contribuição sindical, sem prejuízo das 
disposições do artigo, as demais normas e 
princípios do artigo 37 da Lei nº 4.829, de 1965. 

5. No que compete a esta Comissão 
examinar – aspecto jurídico-constitucional – nada 
há que possa ser argüido contra o projeto ou o 
substitutivo. Entendemos, no entanto, que êste 
último coaduna-se, mais perfeitamente, com o 
espírito e o escôpo da atual legislação rural, 
razão por que opinamos pela aprovação do 
projeto, nos têrmos da emenda substitutiva da 
Comissão de Finanças. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 
1968. – Milton Campos, Presidente – Nogueira da 
Gama, Relator – Aloysio de Carvalho – Arnon de 
Mello – Bezerra Neto – Clodomir Millet – Carlos 
Lindenberg. 

 
PARECER 

Nº 756, DE 1968 
 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação do vencido, para segundo turno, do 
Projeto de Lei do Senado nº 73, de 1968. 

 
Relator: Sr. Clodomir Millet. 
A Comissão apresenta a redação do 

vencido, para segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado nº 73, de 1968, que estabelece a 
obrigatoriedade de exame psicotécnico para o 
exercício de cargo ou função policial, e dá outras 
providências. 

Sala das Sessões, em 13 de setembro de 
1968. – Lobão da Silveira, Presidente – Clodomir 
Millet, Relator – Antônio Carlos. 

ANEXO AO PARECER 
Nº 756, de 1968 

 
Redação do vencido, para segundo turno, do 

Projeto de Lei do Senado nº 73, de 1968, que 
estabelece a obrigatoriedade de exame psicotécnico 
para o exercício de cargo ou função policial, e dá 
outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Para o exercício de cargo ou função 

policial, civil ou militar, é obrigatória a aprovação em 
prévio exame psicotécnico. 

Parágrafo único – Os atuais ocupantes de 
cargo ou função policial estão obrigados ao exame 
de que trata êste artigo, dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias da data do decreto que regulamentar 
esta Lei, para fins de seleção e afastamento da 
atividade policial dos inabilitados, com o 
aproveitamento dos mesmos em atividades 
compatíveis com a sua capacidade. 

Art. 2º – Entre as disciplinas de caráter 
obrigatório nos currículos das Academias de Polícia 
Federal, ou estabelecimentos congêneres, será 
incluída a de "Introdução à Psicologia das Relações 
Humanas". 

Art. 3º – O Poder Executivo, dentro de 90 
(noventa) dias da vigência desta Lei, baixará os atos 
necessários à sua regulamentação. 

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
PARECER 

Nº 757, DE 1968 
 
da Comissão de Redação, apresentando a 

redação do vencido, para turno suplementar, do 
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 10, de 1968 (nº 207-B/67, na Casa de origem). 

 
Relator: Sr. Clodomir Millet. 
A Comissão apresenta redação do  

vencido, para turno suplementar, do subs- 
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titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 
10, de 1968 (nº 207-B/67, na Casa de origem), que 
dispõe sôbre a soma, para fins de aposentadoria, 
dos tempos de serviço público federal e de atividade 
abrangida pela Previdência Social, e dá outras 
providências. 

Sala das Sessões, em 13 de setembro de 
1968. – Lobão da Silveira, Presidente – Clodomir 
Millet, Relator – Antônio Carlos. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 757, de 1968 
 
Redação do vencido, para turno suplementar, 

do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara nº 10, de 1968 (nº 207-B/67, na Casa de 
origem.) 

 
Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
Dispõe sôbre a soma, para fins de 

aposentadoria, dos tempos de serviço público federal 
e de atividade abrangida pela Previdência Social, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O tempo de serviço apurado na forma 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, e o 
computado na forma da Lei nº 1.711, de 28 de 
outubro de 1952, poderão ser somados para efeito 
de aposentadoria, nos têrmos desta Lei, vedada a 
contagem de tempo de serviço simultâneo. 

Parágrafo único – Para efeito dêste artigo: 
a) só será admitida a contagem simples de 

tempo de serviço, vedada a contagem em dôbro ou 
em outras condições especiais; 

b) só será contado tempo de serviço 
correspondente à filiação à Previdência Social 
quando o trabalhador autônomo, segurado 
facultativo, titular de firma individual, diretor, sócio-
gerente, sócio solidário, sócio cotista, que rece- 
 

ba "pro labore" ou sócio de indústria de qualquer 
emprêsa quando tiver havido, nos períodos de 
que se trata, recolhimento ou pelo menos 
desconto da contribuição previdenciária; 

c) não se aplica aos segurados de que trata 
a letra b, o disposto no artigo 32, § 5º, da Lei nº 
3.807, de 26 de agôsto de 1960, na redação dada 
pelo artigo 3º da Lei nº 4.130, de 28 de agôsto de 
1962; 

d) será contado pela Previdência Social o 
tempo de serviço militar, observado o disposto na 
letra a. 

Art. 2º – Com o aproveitamento de tempos 
de serviço na forma desta lei: 

I – a aposentadoria só será devida: 
a) com pelo menos 50 (cinqüenta) anos de 

idade e 35 (trinta e cinco) de serviço ou se se 
tratar de segurada ou servidora, pelo menos 50 
(cinqüenta) anos de idade e 30 (trinta) de serviço; 

b) a filiado ao sistema que deva concedê-la 
pelo menos nos últimos 5 (cinco) anos anteriores 
ao requerimento; 

II – não será devido pelo Instituto Nacional 
da Previdência Social (INPS) o abono de 
permanência em serviço, previsto no artigo 32, § 
3º da Lei nº 3.807, de 26 de agôsto de 1960. 

Art. 3º – A aposentadoria na forma desta lei 
será concedida em paga pelo sistema a que 
pertencer o interessado ao requerê-la, observado 
o disposto no artigo 4º, e seu valor será calculado 
na forma da legislação respectiva com base: 

I – no salário de benefício quando 
concedido pelo INPS; 
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II – no vencimento ou remuneração quando 
concedida pelo Tesouro Nacional ou pelas 
autarquias de que trata o artigo 22, § 1º, da Lei nº 
3.807, de 26 de agôsto de 1960. 

Art. 4º – O ônus financeiro da aposentadoria 
concedida na forma desta lei será repartido entre o 
INPS e o Tesouro Nacional ou as autarquias 
mencionadas no item II do artigo 3º, na proporção do 
tempo de atividade privada, e de serviço público 
contado pelo aposentado, fazendo-se acêrto de 
conta anual. 

§ 1º – Em caso de saldo favorável ao Tesouro 
Nacional, o ressarcimento será feito com recursos do 
Fundo de Liquidez da Previdência Social, criado pelo 
Decreto-Lei nº 72, de 21 de novembro de 1966. 

§ 2º – Na hipótese contrária, o ressarcimento 
ao INPS se fará mediante consignação de dotações 
próprias no Orçamento da União. 

Art. 5º – O Poder Executivo, dentro de 90 
(noventa) dias, contados da data de sua publicação, 
regulamentará o disposto nesta Lei. 

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor a 1º de janeiro 
de 1969, revogadas a Lei nº 3.841, de 15 de 
dezembro de 1960, e demais disposições em 
contrário. 

 
PARECER 

Nº 758, DE 1968 
 
da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado nº 26, de 1968, que fixa 
o entendimento da expressão "indenizações 
trabalhistas" nos textos legais que menciona. 

 
Relator: Sr. Edmundo Levi. 
O ilustre Senador Aarão Steinbruch  

propõe ao Congresso Nacional, através 
 

do Senado, o Projeto de Lei sob o número 26/68, 
com o seguinte texto: 

"Art. 1º – A preferência assegurada pelo artigo 
102 do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 
1945, na nova redação que lhe deu a Lei nº 3.726, 
de 11 de janeiro de 1960, bem como pelo art. 1º da 
Lei nº 4.839, de 18 de novembro de 1965, às 
"indenizações trabalhistas", abrange a totalidade da 
indenização devida. 

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogados os § 1º do art. 449 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, o 
Decreto-Lei nº 192, de 24 de fevereiro de 1967, e 
demais disposições em contrário." 

2. Justificando a proposição, esclarece o seu 
autor que, "através da Lei nº 3.726, de 11 de janeiro 
de 1960, que alterou a redação dos arts. 102 e 124 
da Lei de Falências (Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de 
junho de 1943), foi assegurada "a preferência dos 
créditos dos empregados, por salários e 
indenizações trabalhistas", inclusive sôbre os 
credores por encargos ou dívidas da massa, na 
classificação dos créditos na falência". E prossegue, 
apoiando-se em comentários de Luiz José Mesquita 
às Súmulas do Supremo Tribunal Federal: 

"Não restou dúvida, sob o nôvo regime 
instituído pela citada Lei número 3.727, de  
que a "situação atual dos empregados melhorou 
extraordinàriamente em relação à anterior, em face 
dos credores do empregador, antecipados  
que ficaram os seus créditos trabalhistas sôbre os 
próprios encargos e dívidas da massa, que 
compreendem até os impostos e contribuições 
públicas exigíveis durante a falência. Assim,  
os créditos trabalhistas, inclusive os decorrentes 
de indenização, foram considerados 
privilegiadíssimos, ao contrário do que  
acontecia no regime do art. 449, § 1º, 
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da CLT revogado, neste passo, pois que eram 
privilegiados apenas os créditos salariais e uma têrça 
parte dos créditos resultantes de indenizações". (Luiz 
José de Mesquita – Comentários às Súmulas do STF 
– em matéria trabalhista – LTr. Editôra Ltda. São 
Paulo – 1965.) 

3. Em outro passo, comenta o ilustre autor: 
"Para surprêsa geral, no entanto, pelo 

Decreto-Lei nº 192, de 24 de fevereiro de 1967, 
baixado pelo Presidente Castello Branco, deu-se às 
disposições consubstanciadas na Lei nº 3.726 
interpretação a mais restritiva, a mais antijurídica e 
a mais desumana. Com efeito, segundo enuncia 
sua própria ementa, tal decreto fixou o 
entendimento da expressão "indenizações 
trabalhistas" em extensão estipulada por disposição 
legal já derrogada, o § 1º do art. 449 da CLT, a êle 
se reportando como fundamento da interpretação 
que consagrava." 

4. O projeto em exame tem por finalidade, 
segundo se esclarece na justificação, corrigir a 
distorção sofrida pela Lei nº 3.726 e "reimplantar o 
instituto do privilégio da totalidade das indenizações 
trabalhistas". 

5. A Lei nº 3.726/60, de autoria do Deputado 
Adaucto Lúcio Cardoso, disciplinou a preferência de 
créditos, ressalvando, na modificação feita no art. 
124 da Lei de Falência, a preferência daqueles 
relativos a "salários e indenizações trabalhistas, 
sôbre cuja legitimidade não haja dúvida ou, quando 
houver, em conformidade com a decisão que  
fôr proferida na Justiça do Trabalho". Não revogou 
pròpriamente o § 1º do art. 449 da CLT, que  
dispõe: "Na falência e na concordata, constituirão 
crédito privilegiado a totalidade dos salários  
devidos ao empregado e um têrço das indenizações 
a que tiver direito, e crédito quirografário  
os restantes dois terços". Derrogou-o ape- 
 

nas na parte final, pois, comprovada a legitimidade 
do montante da indenização ou apurado êste perante 
a Justiça do Trabalho, todo o crédito daí resultante 
será preferencial sem a possibilidade de admitir-se a 
qualidade de quirografário para uma parte dêle. 

6. O Decreto-Lei nº 192, de 24 de fevereiro de 
1967, buscou restabelecer a plenitude de norma 
contida no parágrafo primeiro, já transcrito, do art. 
449 da Consolidação das Leis do Trabalho, conforme 
seu art. 1º a seguir transcrito: 

"A preferência assegurada pelo art. 102 do 
Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, na 
nova redação que lhe deu a Lei nº 3.726, de 11 de 
janeiro de 1960, bem como pelo art. 1º da Lei nº 
4.839, de 18 de novembro de 1965, às "indenizações 
trabalhistas" corresponde, na forma do disposto no § 
1º do art. 449 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 
1943, um têrço da indenização devida." 

7. Como ressalta, o objetivo do projeto é 
considerar a totalidade das indenizações trabalhistas 
devidas aos empregados como crédito privilegiado e 
não apenas um têrço, como está na primitiva 
redação do dispositivo consolidacional, restabelecida 
pelo decreto-lei cujo art. 1º ficou acima reproduzido. 
Parece-nos justa a medida. O empregado, quando 
despedido injustamente, faz jus às indenizações 
legais. No caso de falência ou concordata, "os 
direitos oriundos da existência do contrato de 
trabalho subsistirão" (CLT, art. 449). A rescisão do 
contrato de trabalho por motivo de falência 
constitui despedida injusta, gerando os mesmos 
direitos que qualquer outra modalidade  
de despedida injusta. Onde, pois, a razão dêsse 
tratamento discriminatório na ocorrência de 
falência ou no evento de concordata? A razão  
da indenização, em qualquer hipótese de 
despedida injusta, é uma só: a injustiça da 
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despedida. Não há sentido, não há lógica, não há 
lastro de justiça em que se reconheça, nas falências 
e concordatas, privilégio apenas a um terço das 
indenizações devidas e aos outros dois terços, isto é, 
à maior parte, se dê a qualidade de quirografário. 
Qual o motivo? Parece-nos que a totalidade de tais 
indenizações deverá constituir crédito privilegiado ou 
crédito quirografário. A qualidade comunica-se ao 
todo e não pode, pois não encontra fundamento 
jurídico para a diferenciação, distinguir apenas uma 
parte. 

8. A proposição não padece de 
inconstitucionalidade (a Carta Magna assegura 
estabilidade com indenização ao trabalhador 
despedido, art. 158, XIII), nem oferece injuridicidade; 
ao contrário, neste particular até se ajusta à primeira 
parte do § 1º do art. 449 da CLT, que considera 
"crédito privilegiado a totalidade dos salários do 
empregado" que tenha o seu vínculo empregatício 
rescindido em conseqüência de falência. Mas, 
possìvelmente por inadvertência, ultrapassa o 
desejado, pois, revogando todo o § 1º do art. 449 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, torna 
quirografários os créditos decorrentes de salários 
que são, por êsse dispositivo, privilegiados na sua 
totalidade. A técnica recomenda outra maneira de 
dispor. O aconselhável, ao nosso ver, para se 
alcançar plenamente o objetivo do projeto, será tão-
sòmente alterar-se a redação na parte final, daquele 
dispositivo da Consolidação, com a vantagem, ainda, 
de se manter a codificação vigente. Julgamos que, 
com maior propriedade, o objetivo do projeto será 
plenamente atingido com a seguinte modificação, 
que sugerimos com: 
 

EMENDA SUBSTITUTIVA – CCJ 
 

Altera a redação do § 1º do art. 449 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O § 1º do art. 449 da  

Consolidação das Leis do Trabalho, aprova- 
 

da pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 449 – .................................................... 
§ 1º – Na falência e na concordata, 

constituirão créditos privilegiados a totalidade dos 
salários devidos ao empregado e a totalidade das 
indenizações a que tiver direito." 

Art. 2º – A presente Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, ficando revogados o 
Decreto-Lei nº 192, de 24 de fevereiro de 1967, e 
demais disposições em contrário. 

Sala das Comissões, em 16 de julho de 
1968. – Aloysio de Carvalho, Presidente em 
exercício – Edmundo Levi, Relator – Álvaro Maia – 
Menezes Pimentel – Antônio Carlos – Petrônio 
Portela – Josaphat Marinho – Aurélio Vianna. 
 

PARECER 
Nº 759, DE 1968 

 
da Comissão de Legislação Social, sôbre o 

Projeto de Lei do Senado nº 26, de 1968, que fixa 
o entendimento da expressão "indenizações 
trabalhistas" nos textos legais que menciona. 
 

Relator: Sr. José Leite 
De iniciativa do ilustre Senador Aarão 

Steinbruch, o presente projeto em seu art. 1º, 
estabelece que "a preferência assegurada pelo art. 
102 do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 
1945, na nova redação que lhe deu a Lei nº 3.726, 
de 11 de janeiro de 1960, bem como pelo art. 1º 
da Lei nº 4.839, de 18 de novembro de 1965, às 
"indenizações trabalhistas", abrange a totalidade 
da indenização devida". 

O art. 2º revoga o § 1º do art. 449 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, o Decreto-Lei 
nº 192, de 1967, e demais disposições em 
contrário. 

2. O autor, em sua justificação,  
faz ampla explanação sôbre a situação pre- 
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ferencial dos créditos devidos aos empregados, por 
salários e indenizações trabalhistas. Sòmente um 
têrço dêstes últimos, segundo afirma, eram 
considerados, inicialmente, como privilegiados, 
sendo os dois terços restantes créditos quirografários 
– art. 449, § 1º da CLT. Posteriormente com a 
redação dada pela Lei nº 3.726, de 1960, aos arts. 
102 e 124 da Lei de Falências, e o entendimento 
jurisprudencial dos nossos Tribunais, a totalidade 
dessa indenização passou a ser privilegiada. 

Em conclusão, o autor afirma: 
"Para surprêsa geral, no entanto, pelo 

Decreto-Lei nº 192, de 24 de fevereiro de 1967, 
baixado pelo Presidente Castello Branco, deu-se às 
disposições consubstanciadas na Lei nº 3.726 
interpretação a mais restritiva, a mais antijurídica, a 
mais desumana. Com efeito, segundo enuncia sua 
própria ementa, tal decreto fixou o entendimento da 
expressão "indenizações trabalhistas" em extensão 
estipulada por disposição legal já derrogada, o § 1º 
do art. 449 da CLT, a êle se reportando como 
fundamento de interpretação que consagrava. 
Certamente por insuficiente assessoramento, ou pelo 
afogadilho com que foi editada aquela verdadeira 
avalanche de decretos-leis nos estertores de seu 
mandato, o Govêrno anterior cometeu, assim, 
descuido juridicamente lamentável e socialmente 
deplorável, pelo retrocesso que impôs à conquista do 
privilégio semi-absoluto dos créditos trabalhistas em 
geral, na falência". 

3. A Comissão de Constituição e Justiça desta 
Casa opinou pela aprovação do projeto, nos têrmos 
do substitutivo que apresentou, colocando a matéria 
em têrmos mais técnicos, ou seja, alterando 
diretamente a redação do § 1º do art. 449 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Relator naquela Comissão, o ilustre 
Senador Edmundo Levi, assim se expressa: 

"Como ressalta, o objetivo do projeto é 
considerar a totalidade das indenizações trabalhistas 
devidas aos empregados como crédito privilegiado e 
não apenas um têrço, como está na primitiva 
redação do dispositivo consolidacional, restabelecida 
pelo decreto-lei cujo art. 1º ficou acima reproduzido. 
Parece-nos justa a medida. O empregado, quando 
despedido injustamente, faz jus às indenizações 
legais. No caso de falência ou concordata, "os 
direitos oriundos da existência do contrato de 
trabalho subsistirão" (CLT, art. 449). A rescisão do 
contrato de trabalho por motivo de falência constitui 
despedida injusta, gerando os mesmos direitos que 
qualquer outra modalidade de despedida injusta. 
Onde, pois, a razão dêsse tratamento discriminatório 
na ocorrência de falência ou evento de concordata? 
A razão da indenização, em qualquer hipótese de 
despedida injusta, é uma só: a injustiça da 
despedida. Não há sentido, não há lógica, não há 
lastro de justiça em que se reconheça, nas falências 
e concordatas, privilégio apenas a um têrço das 
indenizações devidas e aos outros dois terços, isto é, 
à maior parte, se dê a qualidade de quirografário. 
Qual o motivo? Parece-nos que a totalidade de tais 
indenizações deverá constituir crédito privilegiado ou 
crédito quirografário. A qualidade comunica-se ao 
todo e não pode, pois não encontra fundamento 
jurídico para a diferenciação, distinguir apenas uma 
parte." 

4. Estamos de inteiro acôrdo com o Autor e 
com o Relator da matéria na Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Realmente, não vemos como ou  
por que considerar-se parte da indenização  
devida a um empregado como "crédito 
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privilegiado" e parte como "crédito quirografário". 

A razão de a indenização, na hipótese, ser 
devida ao empregado é uma só: na falência e na 
concordata subsistem os direitos oriundos do 
contrato de trabalho e, assim, a rescisão do mesmo 
corresponde a uma despedida injusta. Se o motivo 
que deu origem a essa indenização – despedida 
injusta – é um só, ela deve ser encarada como um 
todo e não dividida ou separada de qualquer forma. 

5. Diante do exposto, opinamos pela 
aprovação do projeto, nos têrmos da Emenda 
Substitutiva – CCJ, que dá à matéria um 
equacionamento mais técnico e aconselhável sob 
todos os aspectos. 

Sala das Comissões, em 11 de setembro de 
1968. – Petrônio Portela, Presidente – José Leite, 
Relator – João Abrahão – Júlio Leite. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – A 
Presidência recebeu do Sr. Ernani Sátyro o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 

nº 138/68 – Brasília, 12 de setembro de 1968 
Sr. Presidente: 
Na forma regimental, indico a V. Exa. o nome 

do Sr. Deputado Edivaldo Flôres, da Bancada da 
ARENA, para substituir o Sr. Deputado Sinval 
Boaventura na Comissão Mista destinada a proceder 
ao estudo dos problemas agropecuários e o seu 
reflexo na economia nacional. 

Prevaleço-me do ensejo para renovar a V. 
Exa. os protestos de minha mais alta estima e 
consideração. 

Ernani Sátyro – Líder da ARENA 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 

Providências serão tomadas para que a substituição 
seja feita. 

Há um requerimento de informações de 
autoria do Sr. Senador Bezerra Neto, cuja leitura vai 
ser feita pelo 1º-Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 1.178, DE 1968 

 
Requeremos, nos têrmos do art. 213 do 

Regimento Interno, sejam solicitadas ao Ministério 
da Agricultura, ouvido o Instituto Nacional do 
Desenvolvimento Agrário (INDA), as informações 
seguintes: 

1. Quais as providências tomadas pelo INDA 
no sentido de garantir definitivamente tôda a área 
destinada à Colônia Nacional de Dourados, no 
trecho compreendido no distrito de Lagoa Bonita, 
município de Glória de Dourados, entre as linhas 8 
e 12? 

2. Quais as providências tomadas para 
expedição dos títulos de propriedade aos 
ocupantes, beneficiadores e representantes dos 
respectivos lotes, no Município de Glória de 
Dourados? 

3. Qual a intervenção do INDA no processo 
judicial requerido contra os ocupantes de lote, na 
área referida, processo aquêle em que terceiros 
alegam domínio contra a lei instituidora da colônia? 

4. Tem o INDA realizado gestão contra a 
atuação do Banco do Brasil, que nega operação 
de financiamento aos mesmos agricultores 
daquele núcleo, sob o fundamento de que não 
foram até agora despachados os seus títulos de 
propriedade? 

Sala das Sessões, em 13 de setembro de 
1968. – Bezerra Neto. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho): – 
O Requerimento vai à publicação e, em seguida, 
será despachado pela Presidência. 

A Presidência recebeu respostas aos 
seguintes Requerimentos de Informações: 

– Nº 594/68, de autoria do Senador  
Paulo Torres, enviada pelo Minis- 
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tro da Fazenda (Aviso nº GB-351, de 6-9-68); 

– Nº 648-68, de autoria do Senador 
Adalberto Sena, enviada pelo Ministro do Trabalho 
e Previdência Social (Aviso nº 518, de 9-9-68); 

– Nº 970/68, de autoria do Senador Lino de 
Mattos, enviada pelo Ministro da Marinha (Aviso nº 
2.755, de 10-9-68). 

A Presidência recebeu Telex do Sr. Ministro 
do Trabalho e Previdência Social, solicitando 
prorrogação do prazo para resposta aos 
Requerimentos de Informações: 

– Nºs 916/68 e 917/68, de autoria do 
Senador Aarão Steinbruch. 

Se não houver objeção, esta Presidência 
considerará prorrogado por 30 dias o prazo para 
resposta aos citados Requerimentos. (Pausa.) 

Como não houve objeção, está prorrogado 
o prazo. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Há 
oradores inscritos. 

Tem a palavra o Sr. Senador Aarão 
Steinbruch. 

O SR. AARÃO STEINBRUCH (sem 
revisão do orador.): – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, retornando aos velhos e áureos 
tempos, quando debatia problemas fundamentais 
da nacionalidade – e ninguém desconhece que foi 
fator da Independência Brasileira e da 
Proclamação de sua República – a Maçonaria 
faz, nos dias de hoje, a defesa de tôdas as teses 
que devolvam a liberdade e o progresso à nossa 
terra. 

Quero referir-me à tônica do discurso de 
posse do advogado Waldemar Zveiter como Grão-
Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio 
de Janeiro. 

O Sr. Waldemar Zveiter, recordando  
o passado de lutas da Maçonaria,  
manifestou o desejo de que se restabeleça, no 
 

País, o voto direto, secreto e universal e se revejam, 
com urgência, os processos de cassação, 
propiciando-se ampla defesa aos atingidos pelos 
atos discriminatórios da revolução, pelos Atos 
Institucionais nºs 1 e 2. 

Também o ilustre advogado, Grão-Mestre 
eleito da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de 
Janeiro, criticou as autoridades pela maneira como 
tratam o problema estudantil, reduzindo-o a mero 
caso de policia, sugerindo seja o debate feito em 
Conselhos Universitários e no Congresso. 

Pediu ainda S. S.ª, em nome da igualdade, 
atenção ao drama dos trabalhadores da cidade e do 
campo, com a execução urgente da reforma agrária, 
dando-se seqüência ao programa de habitação 
popular. 

Em nome, também, da fraternidade, acentuou 
S. S.ª que se deva inaugurar no Brasil, amplo 
movimento governamental de alfabetização, 
impedindo-se a comercialização do ensino, com a 
modificação do sistema educacional, por arcaico e 
inoperante. 

Revelou S. S.ª interêsse pelos problemas dos 
trabalhadores brasileiros, suas condições salariais, a 
fim de que haja um exame aprofundado do Govêrno 
sôbre o assunto e possam os trabalhadores, 
reajustados os seus vencimentos, fazer face à 
elevação do custo de vida. 

Não poderia eu, portanto, Sr. Presidente, 
deixar de consignar nos Anais da Casa os tópicos 
mais importantes do discurso do Sr. Waldemar 
Zveiter, que repõe a Maçonaria nos seus grandes 
destinos. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin): – Tem 
a palavra o Sr. Senador Bezerra Neto. 

O SR. BEZERRA NETO: – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ontem, na Comissão de Relações 
Exteriores do Senado, foi aprovado o Acôrdo de 
Comércio fir- 

 



– 431 – 
 
mado entre o Brasil e a Índia, em Nova Delhi, a 3 
de fevereiro de 1968. 

Coincidiu a outorga dêste documento com o 
início dos trabalhos da Conferência Internacional 
de Comércio e Desenvolvimento, a denominada 
UNCTAD II, da qual participamos como integrante 
da delegação brasileira, na condição de 
observador parlamentar, e a que assistimos do seu 
primeiro ao último dia, por mais de dois meses. 

O acôrdo a que nos referimos foi assinado 
pessoalmente, na Capital indiana, pelo Ministro 
das Relações Exteriores do Brasil, Dr. José 
Magalhães Pinto, e pelo Ministro do Comércio da 
Índia, o Dr. Dionesh Singh. Tem o instrumento 
vigência para três anos, podendo ser prorrogado 
expressa ou automàticamente, e, resumindo-o, 
poderemos informar que visa a disciplinar e a 
favorecer o intercâmbio comercial entre o Brasil e 
a Índia, o qual se vem processando de maneira 
descontínua, embora o grau de desenvolvimento e 
de complementariedade da economia dos dois 
Países ofereça boas perspectivas para o seu 
incremento até nível estável e elevado, em ambos 
os sentidos. 

Por êle as partes contratantes concedem-se, 
segundo sintetiza a Exposição de Motivos dirigida 
ao Presidente da República, mùtuamente, o 
tratamento de nação mais favorecida no que se 
refere a direitos e taxas aduaneiras, restrições de 
comércio exterior, concessão de certificados e 
licenças de importação e exportação etc., 
ressalvadas as uniões aduaneiras e as zonas de 
livre comércio de que façam ou venham a fazer 
parte, as vantagens e facilidades já concedidas 
anteriormente pela Índia a terceiros países e as 
vantagens e facilidades que uma das Partes 
Contratantes concede ou venha a conceder em 
virtude de acôrdo econômico multilateral, cuja 
finalidade seja liberalizar as condições de 
comércio internacional. 

O Acôrdo estabelece que os nacionais de uma 
Parte Contratante gozarão, no território da outra, 
para o desempenho de suas atividades comerciais 
ou para o recurso aos tribunais locais, do mesmo 
tratamento atribuído aos nacionais de qualquer outro 
país. 

Finalmente, trata da reexportação das 
mercadorias importadas em sua conformidade, a 
qual fica condicionada à autorização expressa, em 
cada caso, da Parte Contratante exportadora. 

Senhor Presidente, agora que estamos 
tratando, em breve apreciação, de assuntos 
brasileiro-indianos, e já que o Senado, por 
dispositivos constitucionais expressos, é um órgão 
ìntimamente relacionado com o funcionamento do 
nosso Ministério das Relações Exteriores, inclusive 
para apreciar e aprovar a designação de 
Embaixadores, cabe-nos um depoimento a respeito 
de nossa representação diplomática na Índia, e neste 
particular achamos que nossas palavras podem ser 
abonadas pelos eminentes Parlamentares que 
estiveram naquele país, os Senhores Senadores 
Antônio Carlos Konder Reis e Victorino Freire e os 
Deputados Daniel Faraco, Márcio Moreira Alves e 
Leão Sampaio. 

O pessoal de nossa Embaixada em Nova 
Delhi, embora reduzido, desenvolve profícua, 
contínua e patriótica atividade. À sua frente está o 
Embaixador Renato Firmino Maia de Mendonça, que 
exerce o pôsto há anos. É de justiça, e se faz 
necessário registrar quando chegamos à conclusão 
que o ilustre diplomata vem sofrendo lamentável e 
persistente preterição na sua carreira, que o 
Embaixador Renato Mendonça desempenha as 
funções de seu cargo como um competente chefe de 
pôsto, projetando o mais possível o nosso País, 
impondo-se à grata e respeitosa consideração  
das autoridades do Govêrno da Índia, de  
sua imprensa, dos meios políticos e do  
corpo diplomático. Graças a Sua Excelência os 
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Parlamentares Brasileiros foram recebidos 
efusivamente no Parlamento da Índia, pelas 
bancadas partidárias, pela sua Presidência e perante 
o plenário. Devemos afirmar que na mesma ocasião 
parlamentares de outros países se encontravam em 
Nova Delhi e êles não tiveram as oportunidades 
daqueles altos contatos que tivemos. Ainda graças 
aos bons ofícios do Embaixador Mendonça, fomos 
recebidos em audiência especial pelo Ministro do 
Exterior, pelo Vice-Presidente da Índia, e em 
reuniões de Embaixadas. 

Nessas visitas vimos a amizade pessoal e as 
cordiais considerações em que os próceres indianos 
têm o Representante Brasileiro. O mesmo 
constatamos na sociedade de Nova Delhi e nas 
visitas que fizemos a entidades econômicas e 
técnicas, como a Fazenda Experimental, com 
avançada cultura de gado e trigo. 

Vendo êstes fatos, o da eficiência diplomática 
de um nosso representante, num pôsto difícil e 
distante, dentro das prerrogativas do Senado de 
examinar o funcionamento de nossa diplomacia, 
possuímos elementos para comprovar que o 
Embaixador Renato Mendonça sofre injusta e 
persistente preterição no Itamarati. O primeiro na 
lista de antigüidade, mais de vinte diplomatas já 
foram promovidos avançando sôbre aquela 
classificação numérica. Pelo longo desempenho já 
teria direito a outra Embaixada. 

Entendemos que de há muito deveria ser 
retificado tal estado de coisas. Agora que se 
anuncia a honrosa visita da Senhora Indira 
Gandhi, Chefe do Govêrno da Índia, ao nosso 
País, e sabendo da alta consideração que ela 
dispensa ao nosso Embaixador Renato Mendonça, 
ousamos dirigir êste apêlo ao nosso eminente 
Chanceler, o ilustre brasileiro Deputado Magalhães 
Pinto. Determine observações pessoais, diretas, 
acima das correntes de gabinete, a respeito da 
operosidade e capacidade do Embaixador 
 

Renato Mendonça. Estamos certos de que estas 
verificações coincidirão com as nossas, as dos 
Parlamentares. 

Se o Senado é detentor de função direta 
ligada às atividades de nossa diplomacia, que as 
nossas palavras sejam entendidas como no uso de 
tais atribuições. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 
Com a palavra o Sr. Senador Catete Pinheiro. 

O SR. CATTETE PINHEIRO (sem revisão 
do orador.): – Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
antes que me pronunciasse sôbre os lamentáveis 
acontecimentos que atingiram a Universidade de 
Brasília, no início dêste mês, aguardei, durante, 
tôda esta semana, uma palavra, uma atitude, um 
ato que tranqüilizasse os lares desta Capital, a 
juventude universitária de Brasília, a Capital da 
Esperança; que traduzisse decidida ação, no 
sentido de assegurar aos universitários desta 
cidade a paz que êles merecem e que nós, 
responsáveis pelos destinos dêste País, somos 
obrigados a lhes dar. 

Ao contrário do que esperava, Senhor 
Presidente, fêz-se o silêncio. E ao ler o editorial do 
Correio Braziliense, em sua edição de hoje, não 
pude deixar de ceder ao imperativo de minha 
consciência, de vir a esta tribuna, primeiramente 
para reafirmar ao Presidente Costa e Silva a minha 
confiança de que de sua ação patriota e de 
governante, de que de sua ação como mandatário 
maior da República, hão de vir os atos reclamados 
pelos acontecimentos que cercaram a vida dos 
estudantes dêste País. 

Diz o Correio Braziliense em seu editorial: 
 

"UNIVERSIDADE SEM AULAS 
 

Perduram, ainda, na Universidade  
de Brasília, as mesmas condições  
da semana anterior. O "campus", em- 
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bora conte com a presença de maior número de 
alunos, não apresenta a normalidade 
restabelecida. 

Os alunos não retornaram às aulas. 
Preferem discutir os problemas que agitam as 
massas estudantis, alegando que respiram o 
mesmo ar de intranqüilidade que se sucederam 
aos dias da invasão. 

O movimento de "RPs", na Asa Norte, a 
qualquer hora do dia, é motivo de temores e de 
suspeitas de que não foi vencida a crise e de que 
poderá haver novas invasões da Universidade. 
Os professôres que comparecem, diàriamente, ao 
"campus" também pensam como os alunos. Não 
têm condições para retornar à rotina das aulas e 
lamentam que os dias se vençam numa 
inatividade improdutiva, e que êste semestre 
venha apresentar as mesmas características do 
primeiro, quando as atividades didáticas foram 
interrompidas e retomadas por várias vêzes, 
quebrando a harmonia dos cursos e o estímulo 
que deveria existir. 

Muitos dos professôres estão no firme 
propósito de abandonar a Universidade e retornar 
aos Estados de origem, diante daquilo que 
consideram um fracasso de seus planos. Não 
puderam realizar seus cursos com o mínimo de 
regularidade. 

Professôres e alunos sentem um vazio, 
abandonados por parte dos responsáveis, e 
aguardam os resultados dos inquéritos que se 
realizam, esperando que, divulgados êstes, 
afastados os responsáveis pelos tristes 
acontecimentos, possam retornar, com 
tranqüilidade, ao trabalho comum e devolver a 
Universidade de Brasília às suas atividades 
normais." 

Sr. Presidente, não creio, não  
posso crer, que os homens responsáveis pela 
 

ordem pública pretendam impor à nossa mocidade 
um destino de submissão, de subserviência, de 
traição ao futuro desta Pátria. 

Não posso admitir que se pretenda impor aos 
moços do Brasil uma ordem que seja representada 
exclusivamente por tudo aquilo que os jovens jamais 
puderam aceitar. 

Sr. Presidente, analisando os fatos atuais, 
volto à minha vida universitária, volto à minha 
mocidade e lembro a juventude brasileira em 1932, 
solidária com o movimento constitucionalista de São 
Paulo, afirmando à Nação, já naquela época, que 
não era possível aceitar uma ordem social e política 
que pretendia transformar o direito, a liberdade, a 
justiça em tudo aquilo que a ditadura posterior trouxe 
como negação ao Brasil. E se em 1932, eu já não 
podia aceitar que se pretendesse impor à Nação 
aquilo que contrariava os nossos ideais, como 
poderia eu, Sr. Presidente, a esta altura da vida, 
deixar de aceitar tudo aquilo que, como raciocínio, os 
moços me trazem, levam aos seus lares, transmitem 
aos seus pais, diàriamente, como uma reafirmação 
de que o futuro do Brasil estará entregue, dentro em 
pouco, a moços como êles, que não trairão os mais 
altos interêsses do País e os mais puros anseios da 
humanidade. 

Tivemos, Sr. Presidente, ainda há  
poucos dias, a ressoar por todo o País a palavra do 
Presidente Eduardo Frei, do Chile. E o que  
trouxe S. Exa. como mensagem? Principalmente a 
afirmação de que devemos compreender a 
juventude, de que devemos procurar ir ao encontro 
dos moços para com êles dialogar, para com  
êles analisar os problemas, para sentir-lhes a 
inquietude, que é universal; e orientá-los,  
quando conselhos forem necessários, quando 
entendimentos se impuserem; e, principalmente, 
dialogar com êles, com compreensão,  
Sr. Presidente, é o que estão os jovens a 
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reclamar. Nessa encruzilhada devemos mostrar que, 
amadurecidos para a vida, não abrigamos nas 
nossas almas o egoísmo que poderia ficar como 
marca desta época em que o nosso País e o mundo 
assistem a êsse verdadeiro conflito de gerações. 

Sr. Presidente, venho à tribuna com a intenção 
de dizer aos moços do Brasil da minha confiança em 
que as novas gerações hão de ter, da parte de todos 
nós, repito, responsáveis pela Nação, nestes dias, a 
compreensão que se impõe. Venho dizer que creio 
na juventude do meu País e sei que ela em nenhum 
momento virá trair os seus anseios, porque são os 
anseios da Pátria. 

Não posso aceitar que a vibração dos jovens, 
que os movimentos da juventude, quando reivindica 
o direito de estudar, o direito de formação 
profissional, possam ser confundidos com 
movimentos de rebelião, com atitude de simples 
rebeldia. E não posso crer, Sr. Presidente, porque, 
se assim pudéssemos considerar todos os gestos 
dos moços do Brasil, então teríamos que reconhecer, 
também, que os moços de tôdas as nações do 
mundo não aceitam mais aquilo que nós 
consideramos como sendo o justo, o certo, o real. 

E o que seria, então, Sr. Presidente? Seria na 
realidade a negação de todo um passado e talvez a 
afirmação que, a certa altura, foi legenda dos 
movimentos da França. Confesso que me assustou 
certo dia, na leitura dos jornais, encontrar as 
seguintes frases atribuídas aos estudantes 
franceses: "Ainda não sabemos o que queremos, 
porém, sabemos tudo o que não queremos". 

Seria o vazio, Sr. Presidente, a que se refere o 
Correio Braziliense, no seu editorial de hoje. E por 
isto mesmo – por ter durante tôda esta semana 
ouvido, dialogado, estado em contato com 
estudantes e professôres, todos êles querendo saber 
quais as soluções para os problemas que êles 
apontam. 

Não estou entre aquêles, Sr. Presidente, 
que dizem que sòmente os jovens estão com a 
razão ou que tudo que êles afirmam deva ser 
aceito. 

Mas devo afirmar, nesta hora, a minha 
confiança no futuro do Brasil pela sua mocidade. 
E justamente para assegurar os dias vindouros 
precisamos ir ao encontro dos moços, possuídos 
de tudo aquilo que possa ditar entendimento e 
procura de soluções, a fim de que possamos 
devolver a êles a tranqüilidade nas suas escolas 
e, com a tranqüilidade nas suas escolas, a 
tranqüilidade nos lares brasileiros. 

Diz ainda o Correio Braziliense: 
"Os professôres que comparecem, 

diàriamente, ao campus também pensam como 
os alunos. Não têm condições para retornar à 
rotina das aulas e lamentam que os dias se 
vençam numa inatividade improdutiva, e que êste 
semestre venha apresentar as mesmas 
características do primeiro, quando as atividades 
didáticas foram interrompidas e retomadas por 
várias vêzes, quebrando a harmonia dos cursos e 
o estímulo que deveria existir." 

É verdade, Sr. Presidente. Sabemos que a 
inatividade nas nossas escolas é que poderá 
manter o clima indesejado e indesejável. Por isto 
mesmo, ao fim desta semana de trabalhos 
parlamentares, na qual aguardei tudo que foi 
prometido a Brasília e ao País, tendo sòmente – 
conforme relata o Correio Braziliense – o silêncio, 
é que venho à tribuna reafirmar a minha 
confiança no Senhor Presidente da República e, 
acima de tudo, reafirmar a minha confiança nos 
moços do Brasil! 

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

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): 
– Com a palavra o nobre Senador Clodomir Millet. 
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O SR. CLODOMIR MILLET (sem revisão do 
orador.): Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Sr. 
Consultor-Geral da República, em Parecer que 
tomou o nº 618/63 no Processo nº 642-H, de 13-2-
68, decidiu que constitui acumulação o emprêgo em 
Fundações criadas pelo Poder Público. 

Para melhor compreensão do discurso que 
vou proferir, Sr. Presidente, começarei lendo o 
parecer do Sr. Consultor-Geral da República: 

"ASSUNTO: Acumulação remunerada, 
emprêgo em Fundação instituída pelo Poder Público. 
Aplicação das regras disciplinares do instituto. 
 

PARECER 
 

O Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico (BNDE) dirigiu consulta ao Departamento 
Administrativo do Pessoal Civil (DAPC) sôbre a 
legitimidade da acumulação de cargo público com 
emprêgo da Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. 

2. Submetida a matéria à Comissão de 
Acumulação de Cargos (CAC), esta, em sessão de 
19 de janeiro do corrente ano, resolveu considerar 
ilegítima a acumulação, objeto da referida, consulta, 
sugerindo, entretanto fôsse acolhida a orientação 
dêste órgão. 

3. O brilhante trabalho, que ensejou a 
conclusão daquele Colegiado, subscrito por José 
Maria dos Santos Araújo Cavalcanti, relator do 
processo, dispensa-me de fazer qualquer análise 
sôbre o aspecto institucional e jurídico das chamadas 
"Fundações instituídas pelo Poder Público", no intuito 
de demonstrar e provar seu caráter de entidade de 
natureza pública, por isso que calçado em minuciosa 
pesquisa no campo da doutrina e da legislação 
pátria. 

4. Alusões, também, nesse sentido, foram 
exaradas no Parecer nº 516-H, publicado no 
Diário Oficial de 6-6-67, através do qual se 
examinou idêntico problema, estreitamente ligado 
e relacionado com a natureza jurídica daqueles 
órgãos. Na oportunidade, acolhi o entendimento 
manifestado pelo Dr. Clenício da Silva Duarte, 
digno Consultor Jurídico do ex-DASP. 

5. Desta forma, parece-me desnecessário 
repisar argumentos em tôrno do assunto, mesmo 
porque já constituem orientação normativa, na 
órbita da Administração Pública Federal, de 
acôrdo com o que preceitua o § 2º do art. 22 do 
Decreto nº 58.693, de 22 de junho de 1966. 

6. No que diz respeito à acumulação 
cogitada, não tenho dúvida em aceitar, porque 
correta, a decisão da Comissão de Acumulação 
de Cargos. 

7. A proibição emana de preceito 
constitucional. É o que se observa do § 2º do art. 
97 da vigente Constituição Federal, verbis: 

"A proibição de acumular se estende a 
cargos, funções ou empregos em autarquias, 
empregos públicos e sociedades de economia 
mista." 

8. Argumentar-se-á, porém, inexistir 
menção expressa a tais "Fundações", motivo pelo 
qual estariam seus empregos à margem da regra 
proibitiva. 

9. Carecem de fundamento, data venia, 
razões dêsse teor, de vez que o Decreto-Lei nº 
200, de 25 de fevereiro de 1967 (Reforma 
Administrativa), ao equipará-las às Emprêsas 
Públicas (§ 2º do art. 4º), permitiu a aplicação das 
normas disciplinadoras do instituto da 
acumulação remunerada. 
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10. Saliente-se, por oportuno, que outros 
princípios e normas atinentes à política 
administrativa dos órgãos federais já foram, 
reconhecidamente, aplicáveis às Fundações 
instituídas pelo Poder Público, como são exemplos: 
obrigatoriedade de concurso para admissão de 
pessoal – Lei nº 5.117, de 1966 (Pareceres nºs 436-
H e 558-H). 

11. Não poderia ser de outra forma, em 
relação à acumulação remunerada, face à legislação 
que rege a espécie, e dentro da verdadeira 
inspiração constitucional, traduzida no princípio da 
proibição absoluta, ressalvadas, tão-sòmente, as 
exceções, expressamente previstas (Parecer nº 559-
H, in Diário Oficial de 15-9-67). 

11. Assim sendo, ante o exposto, acolho, 
integralmente, a opinião manifestada pela Comissão 
de Acumulação de Cargos, no sentido de considerar 
ilegal a acumulação de cargo público com emprêgo 
em Fundação instituída pelo Poder Público." 

Êste parecer, Sr. Presidente, foi aprovado pelo 
Sr. Presidente da República. Com base nêle, o 
Presidente da Comissão de Acumulação de Cargos 
enviou um ofício à Fundação da Universidade do 
Maranhão, pedindo que a matéria ali contida fôsse 
aplicada aos professôres e aos funcionários daquela 
Fundação. Todos teriam que fazer declaração formal 
de acumulação, tendo em vista a proibição 
constitucional, bem como os preceitos legais que 
regulam a matéria. 

A Universidade do Maranhão, Sr. 
Presidente, é, realmente, uma Fundação.  
Mas, a aplicação da norma contida neste parecer 
vai implicar, pura e simplesmente, no seu 
fechamento compulsório. No que diz respeito ao 
seu corpo docente, por exemplo, poderia citar que 
 

uma das suas faculdades, a Faculdade de Ciências 
Médicas, não teria como continuar a funcionar, 
porque 95% dos seus professôres já exercem outras 
funções públicas, e, não podendo acumular, 
necessàriamente, deixariam a cátedra na 
Universidade, na sua Faculdade de Ciências 
Médicas, preferindo empregos outros que exercem, 
atualmente. 

A Universidade do Maranhão, porém, quis 
provocar o Ministério da Educação a respeito do seu 
caso especial, e, então, endereçou ao Sr. Ministro da 
Educação uma representação, em princípios de julho 
dêste ano, a qual, depois de ouvido o Consultor do 
Ministério, foi encaminhada à Consultoria-Geral da 
República, onde deu entrada, se não me engano, no 
dia 2 ou 3 dêste mês. 

A matéria está, assim, com o Sr. Consultor-
Geral da República, que, espero, examinando 
detidamente o assunto e verificando as implicações 
que o seu parecer, poderá determinar, inclusive, no 
funcionamento de uma Universidade recém-criada, 
terá – acredito eu – elementos necessários, 
indispensáveis, para proferir um nôvo parecer, seja 
dando uma interpretação mais restrita àquilo que, no 
seu primitivo parecer, se contém, sejam excluídos, 
pelo menos, os professôres universitários da 
proibição que decorreria de uma extensão da lei 
ordinária àquilo que preceitua a Constituição Federal. 

Com efeito, Sr. Presidente, a Constituição 
Federal, no seu art. 97, estabelece: 

"É vedada a acumulação remunerada, exceto: 
I – a de juiz e um cargo de professor; 
II – a de dois cargos de professor; 
III – a de um cargo de professor com outro 

técnico ou científico; 
IV – a de dois cargos privativos de médico. 
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§ 1º – Em qualquer dos casos, a acumulação 
sòmente é permitida quando haja correlação de 
matérias e compatibilidade de horário. 

§ 2º – A proibição de acumular se estende a 
cargos, funções ou empregos em autarquias, 
emprêsas públicas e sociedades de economia mista. 

§ 3º – A proibição de acumular proventos não 
se aplica aos aposentados, quanto ao exercício de 
mandato eletivo, cargo em comissão ou ao contrato 
para prestação de serviços técnicos ou 
especializados." 

Assim, temos que a Constituição, ressalvadas 
as exceções previstas nos incisos I a IV de seu artigo 
97, proíbe apenas a acumulação de cargos públicos, 
e a estende tão-sòmente aos cargos, funções ou 
empregos das autarquias, emprêsas públicas e 
sociedades de economia mista. 

Então, para esclarecer nossa dúvida, importa 
indagar se os empregos, cargos e funções da 
Universidade do Maranhão são cargos públicos; ou 
se ela, a Universidade, é uma autarquia, emprêsa 
pública ou sociedade de economia mista para que a 
referida proibição se lhe estenda, conforme o § 2º do 
mesmo artigo 97. 

Que os cargos, empregos e funções da 
Universidade do Maranhão não são cargos públicos 
parece não poder haver dúvida alguma. A 
Universidade é uma Fundação, pessoa de direito 
privado; diz a Lei nº 5.152, de 21-10-1966, que a fêz 
instituir: 

"Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a 
instituir a Fundação Universidade do Maranhão, que 
se regerá, por estatutos aprovados por decreto do 
Presidente, depois de homologados pelo Conselho 
Federal de Educação. 

Art. 2º – A Fundação será  
uma entidade autônoma e adquirirá perso- 
 

nalidade jurídica a partir da inscrição, no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas, do seu ato 
constitutivo, com o qual serão apresentados os 
Estatutos e o decreto que os aprovar, e será 
dirigida por um Conselho Diretor." 

Se sendo, como o é, a Universidade do 
Maranhão uma Fundação, entidade privada, seus 
cargos, empregos ou funções não podem revestir 
o caráter de "cargo público"; resta indagar se, 
como Fundação, estará incluída entre as 
autarquias, emprêsas públicas e sociedades de 
economia mista, para que se lhe estenda a 
proibição ou restrição constitucional da 
acumulação de cargos públicos. 

Pretendem que sim, em face do que dispõe 
a chamada Reforma Administrativa (Decreto-Lei nº 
200, de 25-2-67) que diz em seu art. 4º: 

A Administração Federal compreende: 
I – A Administração Direta, que se constitui 

dos serviços integrados na estrutura administrativa 
da Presidência da República e dos Ministérios. 

II – A Administração Indireta, que 
compreende as seguintes categorias de entidades, 
dotadas de personalidade jurídica própria: 

a) Autarquias;  
b) Emprêsas Públicas; 
c) Sociedades de Economia Mista. 

 
§ 2º – Equiparam-se às Emprêsas Públicas, 

para os efeitos desta Lei, as Fundações instituídas 
em virtude de lei federal e de cujos recursos 
participe a União, quaisquer que sejam suas 
finalidades. 

Pretendem que sim, repetimos,  
porque se, conforme o § 2º do referido  
artigo 4º da Reforma Administrativa, as 
Fundações estão equiparadas às Emprêsas 
 

 



– 438 – 
 
Públicas se estas são alcançadas pela extensão 
constitucional da proibição de acumulação de 
cargos, aquelas conseqüentemente também o 
estarão. 

Temos dúvida, e fundamentada, sôbre o 
acêrto dessa apressada conclusão. 

De fato, o referido § 2º do artigo 4º da Reforma 
Administrativa equipara as Fundações às Emprêsas 
Públicas, mas se equipara é porque a própria lei 
reconhece que a Fundação não se confunde quer 
com a Emprêsa Pública, quer com a Sociedade de 
Economia Mista, quer com a Autarquia; mas 
equipara, acentue-se, apenas para os efeitos desta 
Lei. 

Procure-se, então, em todo o longo texto do 
Decreto-Lei nº 200, a chamada Reforma 
Administrativa, um artigo que se refira ao problema 
da acumulação de cargos para ver se seus efeitos 
alcançam êsse campo e se concluirá que não. Essa 
chamada Lei da Reforma Administrativa tem um 
capítulo específico, aliás, um título, com Disposições 
referentes ao pessoal civil, em o qual nada se diz, 
recomenda ou prevê a respeito de proibição ou 
restrição de acumulação de cargos públicos. É o seu 
Título XI. 

Então, parece óbvio que se a Lei da Reforma 
Administrativa não se refere ao problema de 
acumulação, a equiparação nela feita, e para seus 
efeitos, das Fundações às Emprêsas Públicas, não 
poderá nunca levar à conclusão pretendida – isto é, 
de que os empregos das Fundações estão 
equiparados aos das Emprêsas Públicas para os 
efeitos de acumulação, já que isto foge dos fins da 
Lei da Reforma Administrativa. 

Por outro lado, acentue-se: a Constituição só 
proibiu a acumulação de cargos públicos e só 
estendeu essa proibição aos cargos das autarquias, 
sociedades de economia mista e emprêsas públicas, 
pois que só a essas entidades nomeou no § 2º de 
seu artigo 97; a lei ordinária não poderia, nem 
poderá levar essa regra constitucional restritiva além 
dos limites que a Constituição fixou. A Constituição 
 

não estendeu a proibição às Fundações que, 
inclusive a Universidade do Maranhão, já existiam 
quando da promulgação da Carta Magna. 

Assim, o alcance que se quer dar, ou seja, 
até a proibição de acumulação, à equiparação 
feita entre as Fundações e Emprêsas Públicas, 
pela Lei de Reforma Administrativa, é, além de 
ilegal, já que nos efeitos dessa lei não se inclui o 
da chamada acumulação de cargos, 
simplesmente inconstitucional, porque seria levar 
uma restrição estabelecida pela Constituição 
além dos limites que ela determinou. 

Finalmente, afigura-se-nos fóra de dúvida 
que os cargos e empregos da Universidade do 
Maranhão, como de qualquer outra Fundação, 
ainda que feita instituir pelo Poder Público, não 
incidem na proibição constitucional da 
acumulação de cargos públicos. 

E ainda que assim não fôsse, essa 
proibição, se existisse não poderia atingir os 
professôres das antigas faculdades que 
integravam a Universidade Católica do Maranhão 
que, por motivo de sua incorporação à Fundação 
Universidade do Maranhão, foram por estas 
reencontradas, por fôrça do disposto em 
parágrafo do artigo 10 da Lei nº 1.152, de 21-10-
66; 

"§ 5º – Aos atuais professôres das 
Faculdades integrantes da Universidade Católica 
do Maranhão, incorporadas à Fundação, será 
assegurada a contratação nas cátedras que 
anteriormente regiam." 

Pretender rescindir-lhes os contratos, sob o 
pretexto de que teriam passado a acumular 
indevidamente, por fôrça do alcance que se quer 
dar à equiparação prevista no § 2º do artigo 4, da 
Lei da Reforma Administrativa, seria, ainda aqui, 
desrespeitar a Constituição do Brasil: 

"Art. 150, § 3º – A lei não prejudicará o 
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada." 
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A extensão que se pretende dar, 
indevidamente, à equiparação feita entre Fundação e 
Emprêsa Pública no § 2º do art. 4, da Lei de Reforma 
Administrativa, não poderá anular um direito que foi 
assegurado, com fundamento constitucional, no § 5º 
do art. 10 da Lei que fêz criar a Fundação 
Universidade do Maranhão. 

Vejamos o caso específico do Maranhão: 
Possuía apenas duas Faculdades Federais – Direito 
e Farmácia-Odontologia, e quatro outras particulares, 
agrupadas em uma Universidade Católica (Medicina, 
Filosofia, Enfermagem e Serviço Social), e nestas 
ensinavam, sem perigo de acumulação, muitos dos 
professôres daquelas; criado agora o problema da 
acumulação, depois de fundidas as seis Unidades na 
Fundação Universidade do Maranhão, a Faculdade 
de Medicina deverá perder mais de 90% de seu 
corpo docente, a de Filosofia, cêrca de 50% e as 
outras, mais ou menos uns 20%. Isto é, 
consideradas as condições do meio, a Faculdade de 
Medicina e a de Filosofia deverão paralisar suas 
atividades. Então, seria preferível, mil vêzes, ter 
deixado as duas Unidades federais preexistentes e a 
paupérrima Universidade Católica, que de qualquer 
modo vinham melhor servindo ao estudante pobre 
que não poderia sair da terra. 

Agora, por exemplo, o Govêrno autorizou a 
incorporação da Faculdade de Ciências Econômicas, 
igualmente particular; mas essa autorização será 
prejudicada pela tal "acumulação". Também assim 
acontecerá quando da futura incorporação das 
Faculdades de Engenharia e de Administração, 
criadas pelo Estado. A "acumulação" não deixará, 
em futuro mesmo não muito próximo, que se 
incorporém à Universidade que, afinal, acabará 
liquidando-se por inanição. 

Há de se reconhecer que o meio  
é pequeno, que os formados já estão  
todos ocupados e que pô-los para fora,  
sob o pretexto de acumulação, importará em 
 

fechar a escola, por não se poderem encontrar 
substitutos, mormente quando a substituição andar, 
como em Medicina e Filosofia, na casa dos 90% e 
dos 50%. 

Entretanto, é a própria Lei de Reforma 
Administrativa, em seu art. 94, inciso VII, que manda 
que o Poder Executivo reveja a legislação e as 
normas relativas ao Pessoal Civil para organização 
dos quadros funcionais, levando-se em conta os 
interêsses do recrutamento nacional para certas 
funções e a necessidade de relacionar ao mercado 
de trabalho local ou regional o recrutamento, a 
seleção e a remuneração das demais funções. 

Sr. Presidente, o Consultor-Geral da República 
ainda não deu o seu segundo parecer sôbre esta 
matéria. Confiamos em que S. Ex.ª diante das 
ponderações que lhe foram feitas pela Universidade 
do Maranhão, melhor esclarecido sôbre o caso 
particular da Fundação da Universidade do 
Maranhão, encontrará meios para retirá-la do 
enquadramento feito, quando formulou o seu 
primitivo parecer. Mesmo porque, naquele parecer, 
referia-se à Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística que em nada se 
assemelharia a uma Universidade que congrega 
diversas escolas, duas delas apenas anteriormente 
oficiais e quatro delas particulares, incorporadas 
tôdas a essa Fundação, quando de sua criação. 

Todo o patrimônio dessas escolas foi 
incorporado à Fundação Universidade do Maranhão. 

Os professôres que trabalhavam nas escolas 
particulares foram recontratados, por fôrça da lei que 
criou a Fundação, para ensinar nas mesmas escolas 
e nas mesmas cadeiras nas Faculdades que hoje 
integram a Universidade do Maranhão. 

De modo que, Sr. Presidente, ainda  
dando de barato que se pudesse  
aplicar a proibição constitucional da acumulação 
aos funcionários da administração  
da Universidade, não sei como possa essa 
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extensão ir até os professôres daquela Universidade. 

No meu entender, bastaria a decretação da 
inconstitucionalidade dêste § 2º do art. 4º, do 
Decreto nº 200. Evidentemente, uma lei ordinária, 
tratando-se de matéria de direito restritivo, não 
poderia estender essas proibições além do que já 
está na Constituição. Mas, se não fôr êste o caso, 
pelo menos que se modifique, que se altere êsse 
decreto-lei, para se dizer, por exemplo, que se 
assemelha, ou que se equipara às autarquias, às 
emprêsas públicas, às fundações criadas pelo poder 
público, salvo – aí, sim, está a exceção – as 
Fundações educacionais. 

O próprio Sr. Consultor-Geral da República, 
creio eu, data venia, poderia, no seu parecer, dizer 
que não estariam sujeitos a estas regras da 
acumulação nas fundações dêsse tipo os cargos de 
magistério. E então teríamos resolvido êste problema 
que está preocupando sèriamente o Govêrno e a 
classe estudantil do meu Estado, bem como os 
professôres da minha terra. 

Sr. Presidente, nesta altura, quando graves 
acontecimentos estão ocorrendo na área estudantil, 
fechar-se, assim, de golpe, uma Universidade, no 
meu Estado, sem que maiores explicações sejam 
dadas, ou sem que se possam aceitar essas 
interpretações que estão dando a dispositivos 
constitucionais expressos, Sr. Presidente, seria jogar 
mais lenha à fogueira. 

Acredito, Sr. Presidente, que o Exmo. Sr.  
Dr. Consultor-Geral da República, homem sério  
e um grande conhecedor dos assuntos jurídicos, 
examinará, com tôda a atenção, êste caso e dará,  
no mais curto prazo, a solução que reputa melhor,  
no sentido de que a nossa Universidade  
possa continuar, e o Maranhão deixe de ter  
mais êste motivo para reclamar providências do 
Govêrno federal, no sentido de garantir, justamente, 
a existência dos seus órgãos educacionais  
criados depois de tanta luta e com tanto 
 

sacrifício, para beneficiar os moços, os estudantes 
da minha terra. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 
Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Oscar Passos – Milton Trindade – Cattete 

Pinheiro – Lobão da Silveira – Clodomir Millet – 
Petrônio Portela – Sigefredo Pacheco – Menezes 
Pimentel – Ruy Carneiro – Argemiro de Figueiredo – 
Júlio Leite – José Leite – Aloysio de Carvalho – 
Antônio Balbino – Josaphat Marinho – Carlos 
Lindenberg – Nogueira da Gama – Adolpho Franco  
– Antônio Carlos. 

O SR. PRESIDENTE. (Aarão Steinbruch): – 
Não há mais oradores inscritos. 

Presentes 30 Srs. Senadores.  
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
As matérias constantes dos itens 1 a 5 da 

pauta estão com a discussão encerrada, em fase de 
votação. 

Não havendo quorum, ficam automàticamente 
adiadas. 

Vamos passar, agora, ao item 6 da pauta. 
 

Item 6 
 

Discussão, em turno único, da redação final 
(oferecida pela Comissão de Redação, em seu 
Parecer nº 730, de 1968) do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 28, de 1968 (número 47-B/67, na Casa 
de origem), que aprova o texto do Convênio 
Interamericano de Sanidade Animal, assinado do Rio 
de Janeiro, a 18 de julho de 1967. 
 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Se nenhum Senador quizer fazer uso da 

palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
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Encerrada a discussão e não tendo havido 
emendas, nem requerimento, no sentido de que a 
redação seja submetida a votos, é a mesma dada 
como definitivamente aprovada, independentemente 
de votação, nos têrmos do art. 316-A do Regimento 
Interno. 

O projeto vai à promulgação. 
É a seguinte a redação final aprovada: 

 
PARECER 

Nº 730, DE 1968 
 

da Comissão de Redação, apresentando a 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 28, 
de 1968 (nº 47-B/67, na Casa de origem). 
 

Relator: Sr. Lobão da Silveira 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 28, de 1968 (nº 47-
B/67, na Casa de origem), que aprova o texto do 
Convênio Interamericano de Sanidade Animal, 
assinado no Rio de Janeiro, a 18 de julho de 1967. 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1968. – Leandro Maciel, Presidente – Lobão da 
Silveira, Relator – Edmundo Levi. 
 

ANEXO AO PARECER 
Nº 730, DE 1968 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 28, de 1968 (número 47-B/67, na Casa 
de origem.) 
 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou, nos têrmos do art. 47, inciso I, da 
Constituição Federal, e eu, ..............................., 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte: 
 

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº     , de 1968 

 
Aprova o texto do Convênio Interamericano de 

Sanidade Animal, assinado no Rio de Janeiro, a 18 
de julho de 1967. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o texto do  

Convênio Interamericano de Sanidade Ani- 
 

mal, assinado no Rio de Janeiro, a 18 de julho de 
1967. 

Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): 
 

Item 7 
 

Discussão, em turno único, da redação final 
(oferecida pela Comissão de Redação, em seu 
Parecer nº 731, de 1968) do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 33, de 1968 (nº 75-A/68, na Casa 
de origem), que aprova o Acôrdo Cultural 
concluído entre o Brasil e a Tcheco-Eslováquia, 
assinado no Rio de Janeiro, a 16 de abril de 
1962. 
 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Se nenhum Senador quiser fazer uso da 

palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Encerrada a discussão e não tendo havido 

emendas, nem requerimento, no sentido de que a 
redação seja submetida a votos, é a mesma dada 
como definitivamente aprovada, 
independentemente de votação, nos têrmos do 
art. 316-A do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 
É a seguinte a redação final aprovada: 

 
PARECER 

Nº 731, DE 1968 
 

da Comissão de Redação, apresentando a 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 
33, de 1968 (nº 75-A/68, na Casa de origem). 
 

Relator: Sr. Lobão da Silveira 
A Comissão apresenta a redação  

final do Projeto de Decreto Legislativo nº  
33, de 1968 (nº 75-A/68, na Casa de origem),  
que aprova o Acôrdo Cultural concluído 
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entre o Brasil e a Tcheco-Eslováquia, assinado no 
Rio de Janeiro, a 16 de abril de 1962. 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1968. – Leandro Maciel, Presidente – Lobão da 
Silveira, Relator – Edmundo Levi. 
 

ANEXO AO PARECER 
Nº 731, DE 1968 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 33, de 1968 (nº 75-A/68, na Casa de 
origem). 
 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou, nos têrmos do art. 47, inciso I, da 
Constituição Federal, e eu, ..............................., 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte: 
 

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº     , de 1968 

 
Aprova o Acôrdo Cultural concluído entre o 

Brasil e a Tcheco-Eslováquia, assinado no Rio de 
Janeiro, a 16 de abril de 1962. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o Acôrdo Cultural 

concluído entre a República Federativa do Brasil e a 
República Socialista da Tcheco-Eslováquia, assinado 
no Rio de Janeiro, a 16 de abril de 1962. 

Art. 2º – Êste Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): 
 

Item 8 
 

Discussão, em turno único, da redação  
final (oferecida pela Comissão de Redação, em 
seu Parecer nº 732, de 1968), do Projeto  
de Decreto Legislativo nº 37, de 1968  
(nº 77-B/68, na Casa de origem), que aprova  
o Convênio de Intercâmbio Cultural, 
 

assinado em 25 de janeiro de 1968, entre a 
República Federativa do Brasil e a República da 
Argentina. 
 

Em discussão a redação final. 
Como nenhum dos Srs. Senadores deseja 

discuti-la, declaro encerrada a discussão. 
Encerrada a discussão sem emendas, nem 

requerimentos, para que a mesma seja submetida a 
votos, é ela dada como definitivamente aprovada, 
independentemente de votação, nos têrmos do art. 
316-A do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 
É a seguinte a redação final aprovada: 

 
PARECER 

Nº 732, DE 1968 
 

da Comissão de Redação, apresentando a 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 37, 
de 1968 (nº 77-B/68, na Casa de origem). 
 

Relator: Sr. Clodomir Millet 
A Comissão apresenta a redação final do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 37, de 1968 (nº 77-
B/68, na Casa de origem), que aprova o Convênio de 
Intercâmbio Cultural, assinado em 25 de janeiro de 
1968, entre a República Federativa do Brasil e a 
República da Argentina. 

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 
1968. – Leandro Maciel, Presidente – Clodomir 
Millet, Relator – Edmundo Levi – Lobão da Silveira. 
 

ANEXO AO PARECER 
Nº 732, DE 1968 

 
Redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 37, de 1968 (número 77-B/68, na Casa 
de origem). 
 

Faço saber que o Congresso Nacional 
aprovou, nos têrmos do art. 47, inciso I, da 
Constituição Federal, e eu, ........................................, 
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Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte: 
 

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº     , de 1968 

 
Aprova o Convênio de Intercâmbio Cultural, 

assinado em 25 de janeiro de 1968, entre a 
República Federativa do Brasil e à República 
Argentina. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o Convênio de 

Intercâmbio Cultural, assinado em 25 de janeiro de 
1968, entre a República Federativa do Brasil e a 
República Argentina. 

Art. 2º – Êsse Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Aarão Steinbruch): – 
Não há mais oradores inscritos. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer 
uso da palavra, vou encerrar a presente Sessão, 
designando para a Ordinária da próxima segunda-
feira a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
1 

 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara nº 132, de 1967 (nº 338-C/67, na Casa de 
origem), que dispõe sôbre a concessão de 
prorrogação de prazos, pelo Banco do Brasil S.A. e 
Banco da Amazônia S.A., a devedores do Pará e 
Amazonas, tendo: 
 

PARECERES, sob nºs 487, 488 e 489, de 
1968, das Comissões: 

– de Valorização da Amazônia, favorável ao 
projeto, com Emenda que oferece sob nº 1-CVA 
(voto, com restrições, do Senador Fernando Corrêa); 

– de Constituição e Justiça, favorável, com 
Subemenda que oferece, sob nº 1-CCJ; 

– de Finanças, favorável ao projeto e à 
Subemenda sob nº 1-CCJ e pela rejeição da 
Emenda número 1-CVA (voto, com restrições, do 
Senador Fernando Corrêa). 
 

2 
 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado nº 85, de 1968 – DF, que autoriza o Prefeito 
do Distrito Federal, a abrir crédito especial no valor 
de NCr$ 8.275.000,00 (oito milhões, duzentos e 
setenta e cinco mil cruzeiros novos) para 
integralização do Capital da Companhia de 
Telefones de Brasília Ltda. – COTELB –, tendo: 
 

PARECERES nºs 727, 728 e 729, de 1968, 
das Comissões: 

– de Constituição e Justiça, favorável; 
– do Distrito Federal, favorável; e 
– de Finanças, favorável, com a Emenda que 

oferece sob nº 1-CF. 
 

3 
 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.131, de 1968, de autoria do Sr. Senador José 
Ermírio, solicitando informações ao Poder 
Executivo, através do Ministério da Fazenda, 
sôbre a importância remetida ao Brasil, durante o 
ano de 1967 e até agôsto dêste ano, pela 
Instrução nº 289 da antiga SUMOC e pela 
Circular nº 63 do Banco Central, sua aplicação, 
juros pagos ao Exterior, e faz outras indagações 
a respeito. 
 

4 
 

Votação (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, de acôrdo com o art. 265 do 
Regimento Interno), em 1º turno, do Projeto de 
Lei do Senado nº 48, de 1965, de autoria  
do Sr. Senador Vasconcelos Tôrres, que cria 
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a Ordem dos Jornalistas do Brasil, e dá outras 
providências, tendo: 
 

PARECERES, sob nºs 609 e 610, de 1968, da 
Comissão: 

– de Constituição e Justiça: 
1º pronunciamento: solicitando a audiência da 

Associação Brasileira de Imprensa e da Federação 
dos Sindicatos dos Jornalistas Profissionais; 

2º pronunciamento: cumprida em parte a 
diligência, pela rejeição do projeto, por 
inconstitucionalidade e injuridicidade. 
 

5 
 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado nº 69, de 1968, de autoria do Sr. Senador 
Lino de Mattos, que faculta a redução do índice de 
nacionalização do pêso de trator, tendo: 
 

PARECERES nºs 717 e 718, de 1968, das 
Comissões: 

– de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; e 

– de Indústria e Comércio, favorável. 
 

6 
 

Discussão, em turno suplementar,  
do Substitutivo ao Projeto de Lei da  
Câmara nº 10/68 (nº 207-B/67, na 
 

Casa de origem), que dispõe sôbre a soma, para fins 
de aposentadoria, dos tempos de serviço público 
federal e de atividade abrangida pela Previdência 
Social, e dá outras providências (em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 326, nº 5-C do 
Regimento Interno, a requerimento do Senador 
Vasconcelos Tôrres), tendo: 
 

PARECER, sob nº 757/68, da Comissão: 
– de Redação, oferecendo a redação do 

vencido para turno suplementar. 
 

7 
 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de 
Lei do Senado nº 73, de 1968, de autoria do Sr. 
Senador Lino de Mattos, que esclarece a 
obrigatoriedade de exame psicotécnico para o 
exercício de cargo ou função policial, e dá outras 
providências (em regime de urgência, nos têrmos do 
art. 326, 5-C do Regimento Interno, a requerimento 
do Senador Aurélio Vianna), tendo: 
 

PARECER, sob nº 756, de 1968, da 
Comissão: 

– de Redação, oferecendo a redação do 
vencido, para segundo turno. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 40 

minutos.) 
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