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PRESIDÊNCIA DOS SRS. PAULO TORRES E ANTÔNIO CARLOS 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – Cattete Pinheiro – Milton Trindade 

– Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Milet – José Sarney – Fausto Castelo-Branco – Helvídio 
Nunes – Waldemar Alcântara – Dinarte Mariz – Luís de Barros – Paulo Guerra – Arnon de Mello – Luiz 
Cavalcante – Leandro Maciel – Antônio Fernandes – Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – 
Amaral Peixoto – Paulo Torres – Danton Jobim – Nelson Carneiro – Gustavo Capanema – Carvalho Pinto – 
Orlando Zancaner – Emival Caiado – Fernando Corrêa – Italívio Coelho. – Ney Braga – Antônio Carlos – 
Celso Ramos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Guido Mondin – Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 4O SRs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. 1º-Secretário procederá a leitura do Expediente. 
É lido o seguinte: 
 

 
EXPEDIENTE 

 
 

AVISOS 
 

DO SR. MINISTRO DOS TRANSPORTES 
 
– Nº 259/GM/GB, de 8 do corrente, comunicando: o lançamento, em 16 de agosto de 1973, do navio 

graneleiro Docebarra, em Angra dos Reis, RJ, destinado ao transporte de granéis, especialmente minério de 
ferro e carvão; a entrega ao tráfego, em 17 de agosto de 1973, no pier da Praça Mauá, GB, do cargueiro 
Frotaoeste, que será utilizado nas linhas internacionais entre o Brasil, a África e a Ásia; e o lançamento, em 
28 de agosto de 1973, do navio cargueiro Serra Azul, em Niterói, destinado à navegação de longo curso. 

– Nº 265/GM/GB, de 8 do corrente, comunicando: a entrega ao tráfego, em 1º de agosto de 1973, de 
vinte novos vagões para transporte de passageiros, no Sistema Regional Centro da Rede Ferroviária 
Federal S/A, nas linhas que ligam Barão de Mauá a Inhomirim ,e a Guapimirim; a entrega ao tráfego, em 8 
de agosto de 1973, do Ramal Ferroviário de Águas Claras, destinado ao transporte de minérios da Mina de 
Águas Claras, e a entrega ao tráfego, em 14 de agosto de 1973, no Estado do Rio Grande do Sul, da 
Variante Ferroviária Santa Maria – Canabarro, na linha Porto Alegre–Uruguaiana. 

– Nº 269/GM/GB, de 8 do corrente, comunicando a entrega aos usuários do Porto de Santos do novo 
Terminal para granéis líquidos, em Alamoa, construído com recursos do Fundo de Melhoramento do Porto 
de Santos. 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O expediente que acaba de ser lido vai à publicação. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, já houve quem dissesse que, no Brasil, se ganha 

pouco mas é divertido. 
Realmente, o Centro de Promoção de Poupança do Banco Nacional da Habitação acaba de publicar 

uma Cartilha de Orçamento do Lar. 
Por essa Cartilha, quem ganha setecentos e quarenta cruzeiros e tem família, ainda, pode 

economizar, mensalmente, oitenta cruzeiros. 
Vê V. Ex.ª que o humorismo oficial não tem limites. Oitenta cruzeiros e trinta centavos – ainda há os 

trinta centavos! 
Para economizar essa importância, tem as seguintes despesas: aluguel de casa cento e oitenta 

cruzeiros. Não sei onde é que se encontra – em nenhuma cidade brasileira –, um quarto, principalmente nas 
Capitais, por cento e oitenta cruzeiros. 

Mas veja V. Ex.ª que isso ainda é o menos: quinze por cento com cozinheira e lavadeira. 
Ora, Sr. Presidente, só a contribuição para a Previdência Social, a que estão obrigados os que têm 

cozinheira e lavadeira em casa, é maior do que quinze cruzeiros, a não ser que não se queira cumprir o 
dispositivo da Previdência social. 

Seis cruzeiros com despesas escolares; treze cruzeiros e cinqüenta centavos com roupas e sapatos – 
mas nem a prestação, Sr. Presidente, é possível obter esses índices! – e quarenta e três cruzeiros com 
serviços médicos, entre outras coisas. 

Então, diz essa Cartilha que isto depende exclusivamente de cada um, planejando seus gastos e 
eliminando o supérfluo, de tal sorte que possa, no fim de algum tempo – economizando, desses setecentos 
e quarenta cruzeiros, oitenta cruzeiros, viajar, comprar casa própria e carro. Só para quem está abrindo 
caderneta de poupança! 

O pior, Sr. Presidente, é que a grande acusação é a de que se come demais. Ora, o grande problema 
do Brasil é a subnutrição; é só consultar os pediatras e eles dirão que a grande massa de crianças que 
morrem ou que não alcançam crescimento razoável é por falta de nutrição. Pois essa cartilha nos ensina 
esse milagre. Veja V. Ex.ª: – Diz a cartilha que é possível economizar até na alimentação, que todos 
jogamos dinheiro fora, que o povo joga dinheiro fora, porque esquece a luz acesa, a televisão ligada, a porta 
da geladeira aberta, o piloto do aquecedor ligado. Também tal projeto dá como prejuízo encanamento 
defeituoso com perda de água, compras diárias em vez de mensais e não aproveitamento do que sobrou no 
almoço, no jantar. E, até, Sr. Presidente, cozinhar feijão diariamente. Ora, o cozinhar feijão diariamente 
hoje, realmente, é difícil, porque o feijão, nesta hora em que tudo está tão barato, em que se diz que a vida 
está fixada em 12%, o feijão está custando Cr$ 7,50 o quilo, quando se encontra. 

De modo que é um milagre. É um milagre ou é uma pilhéria, um bom humorismo. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. NELSON CARNEIRO:: – Com muita honra. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Não há milagre, não há pilhéria, não há humorismo. Há uma  

zonsiderar dentro da técnica de propaganda, um consumidor modal, para considerar as rubricas  
de um orçamento familiar levando-o ao esforço de disciplina, com vista a se criar a mentalidade  
de poupança. Naturalmente, V. Ex.ª sabe que as técnicas de propaganda procuram gerar  
atitudes otimistas, necessárias para se enfrentar as dificuldades e se alcançar a poupança. Conheço a 
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Cartilha, creio inclusive que ela deveria ser reformulada, pois, haveria necessidade de dados 
complementares. O objetivo, no entanto, foi de se criar uma consciência de poupança. V. Ex.ª há de convir 
que se há defeitos ou se há situações irreais dentro dessa propaganda – no que concordo em parte com V. 
Ex.ª – apesar disso é inegável a mensagem pedagógica que animou o trabalho, pois realmente deixar a luz 
acesa desnecessariamente, não cuidar convenientemente da geladeira, deixando a porta aberta, esquecer 
o ferro ligado ocasionará, inevitavelmente, o aumento da conta de luz, afetará a capacidade de aquisição de 
outras utilidades e não possibilitará a poupança. Sou chefe de família numerosa, conheço bem esses 
problemas. Uma das questões em que vejo a minha esposa sempre preocupada é a de evitar gastos 
supérfluos. A formulação de uma política de educação, nesse nível, V. Ex.ª há de reconhecer, deve ser 
salutar. V. Ex.ª deve ter lido nos jornais – V. Ex.ª que é jornalista e é homem ultra-informado – de que os 
Estados Unidos estaria muito mais tranqüilos em relação à crise do petróleo que lhes ameaçam se as 
donas-de-casa resolvessem não consumir água quente, na lavagem de roupa. São itens que parecem de 
somenos, principalmente quando abordados por um Senador da categoria de V. Ex.ª, mas que no cotidiano 
da vida têm significação vital. E é exatamente isso que o Banco Nacional da Habitação quis inculcar na 
família brasileira. Se o fez com maior ou menor felicidade, com êxito total ou parcial é discutível, mas que o 
fez com propósito pedagógico, no desejo de ajudar o povo, V. Ex.ª não pode negar. 

O SR. NELSON CARNEIRO: – Agradeço a V. Ex.ª E lamento, Sr. Presidente, que às terças-feiras 
não esteja presente o Senador Eurico Rezende, porque senão S. Ex.ª também me honraria com o seu 
aparte. S. Ex.ª critica a Minoria porque não comparece às sexta-feiras, mas se esquece de comparecer às 
terças-feiras, diga-se de passagem, o que empobrece o meu discurso. Certamente, teria que haver um 
aparte de S. Ex.ª naquele estilo primoroso, naquela linguagem especial que o caracteriza. 

Sr. Presidente, respondendo ao nobre Senador José Lindoso, quero dizer que realmente o objetivo foi 
esse. Mas foi um objetivo irreal, porque quem ganha 740 cruzeiros no Brasil, não pode poupar coisa 
nenhuma, mesmo porque os dados são impossíveis. Ninguém pode pagar de casa só 180 cruzeiros – nem 
as casas das COHABs, nem as casas dos Institutos, distribuídas pelo Ministério do Interior, que sobem 
também no preço cada dia. Também a uma cozinheira se pagar Cr$ 6,00; a uma cozinheira e lavadeira 
pagar-se Cr$ 15,00, é realmente irreal. Não é propaganda. É contrapropaganda. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Isto é do gosto de V. Ex.ª, que erige em princípio ser o anti. É, então, para 
V. Ex.ª a antipropaganda. 

O SR. NELSON CARNEIRO: – V. Ex.ª é sempre o pró. Pró-propaganda; o pró-Governo, pró-Ato 
Institucional, o pró-cessação do habeas corpus. Tudo V. Ex.ª é a favor. 

Nós somos contra, exatamente, porque queremos outros dias melhores para o País. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite-me, V. Ex.ª, mais um aparte? 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muita honra. Um minuto apenas e concederei o aparte. 
Agora obrigar o brasileiro, que já não come carne. que vê o leite estrategicamente aumentado para 

um cruzeiro este ano, "quando o Sol está no ocaso", para usar a frase do Senador José Lindoso, e no 
princípio do Governo Geisel passará a Cr$ 1,40, a acreditar nessa Cartilha, não é possível. 

Evidentemente que tudo isto é irreal, todo este jogo feito por um órgão oficial. Se tivesse sido feito por 
um agente de propaganda, era até compreensível; mas é o Governo, através do BNH, que faz essa 
divulgação. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Queria explicar a V. Ex.ª que na sua posição de  
oposicionista e na campanha de fortalecimento do Partido, em que está empenhado, 
 de se ocupar com os itens de um orçamento doméstico, quer dizer, da 
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cozinha, da casa do trabalhador – o que é vital, efetivamente, e com o que todos nos preocupamos; 
enquanto V. Ex.ª representa este papel, mostrando dificuldades que nos levam a prestar esclarecimentos no 
objetivo, no desejo de obter, de despertar, de conseguir, efetivamente, uma consciência da poupança, 
através de técnica educativa que hoje se faz através de grupo com debates sobre o orçamento familiar, o 
orçamento da vida familiar. 

O que é muito válido para a família brasileira que, em percentual significativo, vem do campo e 
enfrenta o impacto da vida urbana; enquanto V. Ex.ª se adistringe, se preocupa, com esse quadro, que acho 
bastante miúdo, mas não desimportante, respeito esse direito de crítica de V. Ex.ª Agora, quando V. Ex.ª, 
para continuar na sua linha de ironia, nem sempre feliz, vem dizer que somos pró-cessação de habeas 
corpus, pró-censura ou aos demais itens contrários aos valores democráticos, V. Ex.ª então, além de 
ironizar, está fugindo à verdade. V. Ex.ª sabe exatamente que nesta tribuna não somos pró-censura de 
imprensa e não somos pró-cessação de habeas corpus. Nem nós nem o Governo. Assumimos a 
responsabilidade, em nome do Governo Revolucionário, de explicar uma necessidade política em função de 
um estado revolucionário, no interesse da segurança. E estamos buscando – e V. Ex.ª contribui, como 
elemento da Oposição – a realização democrática ordenada. É exatamente neste aspecto que não aceito, 
absolutamente, as críticas de V. Ex.ª, como há pouco tempo repeli energicamente o Senador Franco 
Montoro, quando S. Ex.ª tentou apontar-nos como incensadores de estado de exceção. Temos 
responsabilidade, assumimos historicamente essa responsabilidade de explicar a necessidade social do AI-
5 e do estado revolucionário. V. Ex.ªs estão aqui, no Brasil, devem, como eu já disse, não fazer a filosofia da 
avestruz, mas levantar a vista, ver os vizinhos, ver a situação em que este País viveu pelos idos de 62 e a 
que vivemos hoje, na qual possibilita, exatamente, V. Ex.ªs e os demais próceres de seu Partido retomarem 
a posição de ir ao povo e procurar fazer, ordenadamente, a campanha política de interesse de sua legenda. 
Mas é certo que democracia não se confunde com libertinagem, nem com irresponsabilidade e isso não 
será consentido em hipótese nenhuma, porque o povo já amadureceu politicamente. 

O SR. NELSON CARNEIRO: – Agradeço a intervenção de V. Ex.ª, mas queria dizer que, quando fixei 
o pró, é porque V. Ex.ª tinha fixado o "anti" e anti é oposto do "pró". V. Ex.ª defende, exatamente, as teses 
contrárias ou, se não defende, com elas condescende; contra elas não se insurge, as explica. Portanto, V. 
Ex.ª não tem como se magoar com a interpretação que dei às suas palavras. 

Sr. Presidente, eu chamava a atenção sobre o fato de que, ao mesmo tempo em que o Centro de 
Promoção de Poupança do Banco Nacional da Habitação distribui essa Cartilha do Orçamento do Lar, 
sobem todas as coisas neste País. Sobe a carne, e sobe todos os dias, e ninguém sabe onde vai parar. 
Subiu o leite, como eu disse, estrategicamente, no ocaso do Sol, como diria o Senador José Lindoso, para 
Cr$ 1,00 o litro; depois, já no começo do Governo Geisel, Cr$ 1,40. 

Mas, não é só isso. Não comer feijão todos os dias e aproveitar, no jantar, o que sobrou do almoço é, 
realmente, um conselho que deve ser multiplicado. Quer que o povo brasileiro, que não tem o que almoçar, 
ganhando 740 cruzeiros, ainda guarde alguma coisa para o jantar e não coma feijão todos os dias. O que 
ele vai comer? Tudo é mais caro; apesar de o feijão estar a Cr$ 7,00, tudo é mais caro; até o leite se 
importa da Dinamarca, a batata se importa do estrangeiro; em plena safra. 

Tenho aqui o Correio do Povo, de há poucos dias – 12 de outubro: 
"De 1º de janeiro a 30 de setembro deste ano, o custo de vida em Porto Alegre subiu 16,77%, 

segundo dados fornecidos pelo Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul." 

Veja V. Ex.ª, agora, o que mais subiu: 
"Conforme as tabelas que acompanham o índice de preços ao consumidor (custo de vida) em Porto 

Alegre, verifica-se que o grupo "alimentação" foi o responsável pela parcela mais significativa desse 
aumento, uma vez que acusou um acréscimo de 4,29%. 
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Com respeito a este item (produtos in natura), o estudo do IEPE mostra as variações a mais: para a 
batata inglesa (22,44%), feijão (38,36%), alho (3,02%) etc., ocorrendo o mesmo – na faixa dos produtos de 
elaboração primária – com o arroz, a carne de galinha e o filé de peixe." 

Enquanto isso, Sr. Presidente, no Paraná, a vida subiu 21,46% nos últimos oito meses, conforme 
índices econômicos oficiais, publicados pela Revista Paranaense de Desenvolvimento. 

Por tudo isso e para que nada faltasse, a dívida externa do Brasil cresceu em 43,8%, no ano de 1972. 
Daí, Sr. Presidente, eu poder concluir como comecei: este é um País onde se pode ganhar pouco, onde o 
salário mínimo pode não dar até para a subsistência de um trabalhador, quanto mais dele e de sua família, 
como diz a Constituição. Mas não deixa de ser um País divertido, porque todos se interessam em torná-lo 
divertido, até os órgãos oficiais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômica. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite-me V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do Orador.) V. Ex.ª não 
deve excluir-se dessa preocupação de tornar o País divertido. V. Ex.ª, possivelmente, não vai editar, 
novamente, o "País do Carnaval", porque acho que assuntos sérios deveriam ser tratados com preocupação 
da seriedade. V. Ex.ª citou uma série de produtos que são sazonais, ou de safra, de forma que, o que se 
pretende, o esforço que o Governo faz para alcançar uma média geral de 12% no aumento do custo de vida 
é num cômputo de todo o ano. E V. Ex.ª isola, para pretender ridicularizar – e tornar, assim, um fator de 
gracejo público – uma das preocupações maiores que este País tem tido, que é o de conter a inflação. V. 
Ex.ª deve estar com saudades dos períodos em que a inflação estava galopando por volta de 80%. 

O SR. NELSON CARNEIRO: – Certamente, a esse tempo, V. Ex.ª deveria estar aplaudindo o 
Governo e eu criticando-o. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – É engano de V. Ex.ª 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Então, ambos estávamos criticando. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª não deve fazer juízos apressados. 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Não devemos, portanto, ter saudade, nem V. Ex.ª nem eu. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª deve saber que a essa época eu fazia oposição e totalmente 

desprotegido. Dura oposição, em clima de ameaça, mas com respeito e decisão. 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Agradeço e vejo com simpatia que não estava sozinho, Sr. 

Presidente, pois também o nobre Senador José Lindoso estava na Oposição, mas eu é que não estava no 
Governo; fazia, àquele tempo, as críticas que estou fazendo hoje. (O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

Concluirei, Sr. Presidente. Para responder ao nobre Senador devo dizer que, em Curitiba, os índices 
foram os seguintes: "alimentação: 21,46%; roupas: 21,45%" – nao sei se roupas também têm estação, se 
tem período para ter roupa e período para não ter roupa. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Mas há estações com frio e com calor, nos seus termos extremos, a exigir 
roupas diferentes e, por vezes, bem mais caras. 

O SR. NELSON CARNEIRO: – "Aluguel: 18,80%; móveis e utensílios domésticos: 11,15%; serviços 
pessoais: 16,50%; serviços públicos: 14,60%". Mais uns 12% e serviços públicos deve ter o ano inteiro, 
tenha ou não feijão, tenha ou não chuva, tenha ou não sol. "Alimentação fora de casa: 2,80%." Desses, só 
dois mostraram elevação superior à média de 12% fixada pelo Governo. 

Veja V. Ex.ª, Sr. Presidente, que a minha intenção era apenas criticar esse excesso de otimismo que 
se quer infiltrar no povo, com uma cartilha irreal. Esta não é uma cartilha porque cartilha é para ensinar e 
essa é para deseducar, é para causar risos. 
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O nobre Senador José Lindoso pode ter a mesma opinião que eu, e acabou de externá-la: a cartilha 
deve ser corrigida, atualizada. O Banco Nacional da Habitação deve recolher os exemplares, como outro dia 
foram recolhidos aqueles do Diário do Congresso que publicou a piada, ou a charge de Ziraldo sobre o 
glorioso Partido da Maioria. 

É preciso recolher essa edição, às pressas, para que o povo não continue, – já que não tem pão – ao 
menos se divertindo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Leandro Maciel. 
O SR. LEANDRO MACIEL: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o discurso que vou pronunciar tem por 

objetivo procurar apresentar, com a minha modesta colaboração, a imagem real da mineração brasileira de 
1964 para cá; portanto, no período revolucionário. 

É um trabalho calcado no empenho que tenho no aceleramento da exploração do nosso subsolo, 
fator fundamental para a cobertura do déficit, que cada dia se avoluma com o nosso desenvolvimento 
crescente, na importação de minérios necessários a vários ramos de atividades industrial e agrícola. 

Não se diga que esse meu revelado interesse tenha fundamento na confirmada riqueza do subsolo 
do meu Estado, mas é, acima de tudo, uma visão de âmbito nacional. 

A mineração no Brasil teve seu início ao tempo da Coroa Portuguesa, tendo alcançado, em 1703, sua 
produção máxima com a remessa de ouro, para a Corte, superior a quatro mil quilos. 

Após a Independência, o Governo volta-se mais agressivo para a mineração, atraindo técnicos 
estrangeiros, geólogos experimentados para completar o incipiente quadro nacional. 

Coube ao bom e sábio Imperador Pedro II a criação da Escola de Minas de Ouro Preto, quase 
centenária, a 12 de outubro de 1876, que se tornou, pela sua notável mas custosa organização do seu 
corpo docente, um centro altamente conceituado na preparação de técnicos, tendo dado ao Brasil figuras do 
maior relevo no setor da Geologia. 

A Escola de Minas de Ouro Preto é, sem favor, um ponto alto na constelação das Escolas Superiores 
do País e pelo seu prestígio, mantendo através do tempo, uma tradição que se firmaria na sabedoria, no 
esforço, na dedicação dos que herdaram uma casa de ensino especializado, para bem servir ao Brasil nas 
exigências do seu desenvolvimento. 

Assim, na história da mineração brasileira, vale aqui uma menção especial à eficiente cooperação da 
Escola de Minas de Ouro Preto. 

A mineração sofreu, até à Revolução de 1964, as conseqüências de um trabalho sem coordenação, 
pulverizado em vários órgãos, todos padecendo dos mesmos males, falta de recursos, dificuldade na 
contratação de técnicos, enfim, no planejamento geral. 

Coube ao Governo Castello Branco traçar os rumos da política mineira, vigorante, ainda hoje, nas 
suas linhas mestras. 

A criação do Fundo de Mineração foi o primeiro passo, veio cobrir a deficiência de recursos 
orçamentários e, em seguida, vem o traçado do Plano Mestre Decenal para Avaliação das Reservas 
Minerais do Brasil. 

O Plano Decenal povocou um novo Código de Mineração, calcado nas alternativas encontradas na 
nova Constituição, que sabiamente afastou a ligação do subsolo à propriedade do solo, um dos motivos 
determinantes do desinteresse notado, do desânimo verificado com a queda dos pedidos de autorização 
para novas concessões. 

Assim até 1964, estávamos quase na estaca zero, pois os trabalhos a cargo do  
Governo Federal, como já disse, padeciam de coordenação, variando os projetos; 
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o vulto dos recursos a eles alocados e as prioridades respectivas ao sabor, sempre, das injunções de várias 
espécies, não havendo, assim, a continuidade necessária a trabalhos desse tipo que se estendem, 
ininterruptos, ao longo de vários anos e têm prazos de maturação relativamente longos. 

Em fins de 1964, o primeiro Governo da Revolução, compreendendo esses problemas e constatando 
o estágio de nossa indústria de mineração, resolveu, pela primeira vez no País, sistematizar as atividades 
do setor. 

Para tanto reuniu ex-Diretores do Departamento Nacional da Produção Mineral e outros técnicos de 
alto nível, visando fixar as linhas mestras do estudo necessário. Cerca de vinte especialistas, nacionais e 
estrangeiros em questões geológicas e de minérios, deram cooperação nos vários ramos de suas 
especialidades. 

Desse trabalho, após revisado, resultou o Plano Mestre Decenal para Avaliação de Recursos 
Minerais do Brasil, a que já nos referimos, que tinha como objetivo a procura ordenada dos bens do 
subsolo, a fim de rever o atendimento das imediatas e futuras necessidades de matérias-primas minerais, 
das quais depende muito o desenvolvimento do País. 

Este Plano foi detalhado para os primeiros quatro anos de sua vigência, a programação restante viria 
depois. 

Foi desta forma o Plano Mestre a primeira tentativa séria feita pelo Governo no sentido de coordenar 
globalmente e sistematizar os trabalhos a serem executados no setor mineral brasileiro. 

Iniciada em 1965 a execução do Plano, apesar do reforço de varbas, inclusive através das 
proporcionadas pela criação do Fundo Nacional de Mineração, desde então se defrontou com as 
conhecidas e quase insuperáveis dificuldades que iriam comprometer os altos propósitos do Governo. 

O Plano Decenal só por si não seria a solução procurada. A limitação no que diz respeito à admissão 
de pessoal qualificado, a impossibilidade de bem remunerar os técnicos em níveis compatíveis com o 
mercado de trabalho vigente e os conhecidos obstáculos burocráticos na adoção de medidas 
administrativas necessárias, fizeram com que se pensasse numa nova fórmula capaz de vencer os 
obstáculos apontados. Era preciso fugir, sem tardança, da burocracia que emperra, desanima, nos seus 
exageros de sabedoria. 

Surge então a idéia feliz de tirar da execução direta do Estado, todos os estudos e trabalhos de 
pesquisa mineral e hídrica, até então a cargo do DNPM do DNAEE e da CNEN para confiá-los a uma 
sociedade de economia mista que, controlada pelo Governo Federal e seguindo rigorosamente sua política, 
tivesse todavia a flexibilidade de uma empresa privada. 

Essa Sociedade é a atual Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais, CPRM, constituída pelo 
Decreto-Lei nº 764, de 15 de agosto de 1969, já consagrada na confiança e no apoio de toda a Nação. 

Para se dar uma idéia da confiança que desperta a Companhia é bastante salientar a sua 
receptividade quando da subscrição do capital. Dos 1.544 acionistas mais de 1.500 são pessoas de direito 
privado onde estão incluídas empresas de grande porte como, por exemplo, a S/A Indústrias Votoratin; 
Companhia de Cimento Portland Itaú; Indústria e Comércio de Minérios, ICOMI; Minérios Brasileiros 
Reunidos S/A – MBR e S/A Mineração de Amianto, SAMA. 

No campo mineral outros fatores exigiam a necessidade de uma ação enérgica do Governo de um 
lado, tornando nossa economia menos vulnerável a conflitos e pressões internacionais. Além disso, a 
pesquisa, fase inicial da indústria minereira, apresenta forte dose de risco, não sendo, portanto, 
suficientemente atrativa para os setores privados; e não se podia contar com as empresas estrangeiras 
experientes, que não tinham motivação para abrir novas fontes de produção, com os mercados de consumo 
mais ou menos saturados. 

Além de tudo isto, para a empresa privada, havia a carência de recursos  
financeiros para os mineradores nacionais em investimentos deste porte, onde 
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eles correriam sós o risco, num trabalho demorado e dispendioso, buscando uma ocorrência mineral 
promissora. 

Para remediar este mal o Governo criou a CPRM, uma empresa estatal com maior raio de ação, que 
fosse capaz de, ao mesmo tempo que fizesse o mapeamento básico e de Geologia em geral, efetuasse 
também investimentos de risco, financiando empresas de mineração e firmando contratos de prestação de 
serviços com entidades privadas. 

Vê-se de logo o propósito do Governo, inspirado numa política de mineração sábia de afastar a 
participação da Companhia nascente de operações industriais da lavra definindo, de maneira clara, o seu 
objetivo: a pesquisa mineral. Só dessa forma poderemos sair apressados da situação desalentadora que 
vivíamos nesse setor da mineração cabendo ao Governo o esforço pioneiro, onde há o maior risco, que não 
dá atrativo ao capital privado, que é exigente e quer lucro certo, a curto prazo. 

Ficou então deliberado que, descoberto um campo mineral de valor econômico, seria o mesmo 
oferecido à licitação pública, tal como foi já o caso das jazidas evaporíticas do meu Estado, que contêm 
potássio, magnésio e sal-gema. 

Já outras jazidas, como a de níquel, em Morro do Engenho, Goiás, e caulim, no Rio Capim, Pará, 
estão em condições de serem brevemente licitadas. 

Apesar de apenas com quatro anos, a CPRM está definitivamente consolidada como uma entidade 
governamental que detém enorme força e capacidade de trabalho, sem tendência estatizante, dando 
oportunidade à iniciativa privada que contará com a sua colaboração na tarefa de buscar no subsolo 
aqueles bens minerais que consomem, nos dias atuais, parte apreciável das nossas divisas na sua 
importação. 

A nossa necessidade, sem dúvida cada dia maior, desperta a corrida dos fornecedores de outras 
nações para o mercado brasileiro aberto na gulodice de nosso desenvolvimento. 

A Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais – CPRM, face o Decreto nº 66.522, de 30 de abril 
de mil novecentos e setenta, pode conceder financiamento com cláusula de risco até 80% do valor do 
investimento, examinadas cuidadosamente as probabilidades de êxito na pesquisa, taxa de prospectividade, 
natureza do bem mineral pesquisado e região geográfica onde ocorre. 

O Governo, de parceria com o empresário, se tornará solidário, correndo com ele os riscos inerentes 
à atividade mineral, numa fase de maior incerteza. 

Justa esta providência que encontrou ressonância nos meios interessados e por isso a CPRM, 
partindo podemos dizer do nada, tornou-se um órgão plenamente capacitado a executar a política do 
Governo, no que se refere a pesquisas de recursos minerais hídricos, utilizando técnica do mais alto nível, 
conforme têm verificado muitos especialistas de renome internacional que tiveram a oportunidade de 
conhecê-la. Todos eles louvam a iniciativa oficial, no caminho certo, para demarrar a procura de dias 
alvissareiros para a mineração brasileira. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LEANDRO MACIEL: – Com prazer. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Pediria que me permitisse consignar minha satisfação em ouvir o 

depoimento de V. Ex.ª em torno das atividades da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. V. Ex.ª, 
que é um conhecedor desses assuntos técnicos, homem amadurecido nas lides da atividade política, 
oferece um testemunho de real valor para a Nação, quando faz essas considerações, mostrando a 
eficiência e a consolidação dessa iniciativa governamental, não apenas num equilíbrio entre os interesses 
públicos e privados, mas num objetivo maior, que é o de engrandecer o País. 

O SR. LEANDRO MACIEL: – Honra-meu o aparte de V. Ex.ª, que incorporo, com muita alegria, ao 
meu discurso. 
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O SR. NELSON CARNEIRO: – V. Ex.ª dá licença para um aparte? 
O SR. LEANDRO MACIEL: – Com prazer. 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Tenho tido contato com a Companhia de Pesquisas de Recursos 

Minerais – o CPRM, a que V. Ex.ª se refere, e posso também dar meu testemunho da eficiência e da 
dedicação dos seus dirigentes, dos seus geólogos, engenheiros e chefes de serviço. De modo que V. Ex.ª 
está prestando uma homenagem aos técnicos, dentro dessas especialidades. São verdadeiramente os 
homens que estão realizando um grande serviço na mineração brasileira. 

O SR. LEANDRO MACIEL: – O aparte do eminente Senador Nelson Carneiro muito me agrada, 
porque traz apoio aos argumentos que venho apresentando em torno do trabalho que realiza, por todo o 
Brasil, seu regionalismo, a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais. 

Ao mesmo tempo tornou-se uma instituição totalmente entrosada com a iniciativa privada, não 
somente sendo um dos maiores clientes das empresas que atuam no setor, com as quais subcontrata 
grande parte de seus serviços como se constituindo no órgão de vanguarda que abre caminho para a 
atuação do empresariado nacional na mineração. 

Na sua obra grandiosa, sem publicidade, a CFRM vem prestando uma surpreendente colaboração, 
sem regionalismos, indo a todos os pontos do território nacional, numa pesquisa cercada de todo o cuidado, 
comedida na dimensão dos resultados positivos que enriquecem a sua atividade. 

O brasileiro, desatento aos problemas do subsolo, onde encontraremos, sem tardança, os bens para 
o aceleramento do nosso desenvolvimento, precisa conhecer, na profundidade, os caminhos difíceis já 
andados pela CPRM, o êxito dos seus trabalhos, que já despertam o maior interesse no setor empresarial. 
Em dados físicos, eis o resultado do trabalho realizado pela CPRM, em apenas 3 anos de atividades no 
setor mineral brasileiro: 
 
Sondagem para pesquisa mineral......................................................................................... 427.579 m 
Projetos executados para terceiros....................................................................................... –  
Fotointerpretação................................................................................................................... 2.547.443 km2 
Mapeamento geológico.......................................................................................................... 1.319.422 km2 
Reconhecimento geológico.................................................................................................... 453.523 km2 
Reconhecimento radiométrico............................................................................................... 689.641 km2 
Prospecção e reconhecimento geofísico............................................................................... 702.671 km2 
Cadastramento de ocorrências minerais............................................................................... 4.475  
Amostras coletadas............................................................................................................... 86.735  
Análises efetuadas................................................................................................................. 99.479  
Coberturas aerofotográficas.................................................................................................. 51.802 km2 
Organização de fotomosaicos............................................................................................... 1.576.850 km2 
Fotografias aéreas processadas............................................................................................ 641.654  
Estações hidrometeorológicas operadas e mantidas............................................................ 1.558  

 
Levantando-se o trabalho feito anteriormente à Revolução de 1964, constata-se que foram 

executados pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, no período 1954-1964, 163.979 metros de 
sondagens; visando à pesquisa mineral e a captação de água subterrânea e, no período de 1964 a 1970, 
até à criação da Companhia, 123.216 metros. 

Quanto à Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais no período de junho de 1970 a junho de 
1973, realizou 427.579 metros de sondagens, incluindo neste total a pesquisa de urânio que executa para a 
Companhia Nacional de Energia Nuclear. 

No que diz respeito a mapeamentos geológicos, em diversas escalas, o Departamento Nacional da 
Produção Mineral levantou uma área de aproximadamente 1.246.000 km2, cuja maior parte foi executada a 
partir de 1964 até 1970. 
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De 1970 até esta data, a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais executou 1.319.422 km2, ou 
seja, mais do que o trabalho realizado em seis anos pelo antigo Departamento Nacional de Produção 
Mineral. 

Para que se tenha uma idéia do esforço feito em sondagem, somente na pesquisa de minérios de 
interesse para a energia nuclear, basta dizer que, até 1964, foram feitos apenas 1 mil metros de sondagem 
no Brasil, enquanto, no período de 1964 a 1972, foram executados 317 mil metros com o mesmo objetivo, 
sendo de ressaltar que, do total acima referido, 258 mil metros foram realizados por intermédio da CPRM, 
em apenas 3 anos de trabalho. 

Quanto ao pensamento do atual Governo acerca da solução encontrada para o problema, nada 
melhor do que citar as próprias palavras do eminente Presidente Médici, por ocasião da Assembléia-Geral 
da Constituição da CPRM: 

"O acerto do ato de sua criação já se consagra na extraordinária ocorrência de recursos financeiros 
da poupança particular e das empresas particulares interessadas... Quero dizer a todos quantos, nesta 
hora, estão formando conosco nesta grande Empresa – com as suas economias, com o seu trabalho, com o 
seu idealismo, com a sua confiança – minha certeza de que este é um empreendimento fundamental para o 
nosso progresso e que haveremos de revelar nos anos que hão de vir, por debaixo de nossos pés, a 
verdadeira dimensão de um novo Brasil". 

Foram essas as palavras do Presidente Médici, quando assinou o decreto de criação da Companhia 
de Pesquisas de Recursos Minerais. 

Continuando, Sr. Presidente, no setor da sondagem, a CPRM atualmente está operando com trinta 
sondas de diferentes tipos, adequadas aos diversos trabalhos que executa, a fim de melhor atender aos 
seus vários clientes. 

No setor de perfuração de poços para captação de água subterrânea já foram concluídos 106 poços 
no Nordeste com uma vazão de 3.700 metros cúbicos por hora. 

 
HIDROLOGIA 

 
Neste ano, até o mês de junho, além dos serviços de instalação, manutenção e operação das 

estações pertencentes à rede hidrológica do DNAEE, foi iniciada a instalação de mais 74 estações 
pluviométricas do seu convênio com a SUDENE. E, ainda, 18 estações localizadas na região amazônica, 
em convênio Eletrobrás-CPRM. 

Está prevista para um futuro próximo a instalação complementar de 400 aparelhos registradores na 
rede hidrológica já em operação em todo o Brasil. 

Como resultado de sua atuação, no setor nacional, a CPRM realizou, com pleno êxito, em novembro 
do ano passado, a licitação pública das jazidas de potássio, magnésio, sal-gema e bromo, localizadas no 
Município de Carmópolis, em Sergipe, já tendo entrado em ação o Grupo Lume, que ganhou a licitação. E 
novas licitações de jazidas de níquel em Goiás e de caulim no Pará ainda serão levadas a efeito este ano. 
As duas jazidas de níquel goianas foram cubadas, apresentando uma reserva de 80 milhões de toneladas, 
com um teor de 1,33%. 

A jazida de caulim no Pará ascende a 500 milhões de toneladas. As análises, tanto no Brasil como no 
exterior, chegaram à mesma conclusão. Trata-se de matéria-prima que poderá ser utilizada como carga e 
cobertura de papel, uso mais nobre do caulim, no momento com grande demanda no mercado internacional. 

 
LABORATÓRIOS DE ANALISES 

 
Foram inauguradas novas instalações no Laboratório de Análises Minerais (LAMIN) no Rio, que é, 

aparelhado como está, sem dúvida, dos melhores dotados em toda a América Latina. 
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Era uma providência que se impunha reclamada pelo vulto e responsabilidade dos serviços dos 
clientes que exigiam segurança e rapidez. 

Para a sua implantação a CPRM contou com o serviço geológico dos Estados Unidos em convênio 
firmado entre o Ministério das Minas e Energia e a Usaid. Para descentralização dos serviços o LAMIN já 
está interligado a 2 laboratórios Regionais: Belem e Goiânia, do mesmo padrão técnico do instalado no Rio. 

Pelo que foi exposto acima, num apanhado ligeiro, vê-se, claramente, a atuação da CPRM; mais um 
instrumento positivo da ação do Governo em busca de demarrar o desenvolvimento do País. 

 
PESSOAL ESPECIALIZADO 

 
No que diz ao corpo técnico, a CPRM tem hoje, no seu quadro de pessoal, cerca de 600 geólogos, 

120 engenheiros, além de algumas centenas de técnicos de nível médio. 
Mais de duas terças partes desses técnicos encontram-se empenhados em atividades de campo 

distribuídos pelas 150 frentes de trabalho da CPRM, em todo o território nacional. 
É hoje a empresa que, no campo da geologia, possui maior número de técnicos, em termos 

internacionais. 
A CPRM não se descuidando do aperfeiçoamento dos seus técnicos mandou para cursos ou 

estágios, nos últimos três anos, 324 técnicos, sendo que desse total, 41 foram para a Alemanha, Estados 
Unidos, França, Japão, Inglaterra e Panamá. 

 
PESQUISAS PRÓPRIAS 

 
Paralelamente à sua atuação como executora de planejamento governamental no campo das 

pesquisas minerais e hídricas, a CPRM está dando cumprimento à sua missão de suplementar a iniciativa 
privada na pesquisa de bens minerais, agindo como uma empresa de mineração e utilizando recursos 
próprios nas pesquisas que vem requerendo em seu nome. 

Essa posição da CPRM é decorrente do advento da Lei nº 5.732. Assim, a CPRM já requereu ao 
DNPM, em seu nome 217 pedidos de autorização para pesquisas das quais 127 já foram objeto de 
expedição dos competentes alvarás. 

O quadro seguinte indica as substâncias minerais requeridas pela CPRM em nome próprio, o número 
de pedidos feitos ao DNPM, a localização das áreas a pesquisar e o orçamento das importâncias que serão 
gastas em cada pesquisa. 

 
PEDIDOS DE PESQUISA DA CPRM 

 
Substância Nº pedidos Localização Orçamento em Cr$ 

Fluorita 1 N de Minas Gerais  347.902,50 
Nióbio 3 SW de Goiás  428.230,00 
 3 W de M. Gerais  2.039.845,17 
Fosfato 3 SW de Goiás  601.810,00 
 9 W de M. Gerais  1.152.520,16 
Titânio 3 SW de Goiás  545.050,00 
 4 W de M. Gerais  2.720.064,40 
Diamante 3 SW de M. Gerais  1.261.815,00 
Níquel 6 SW e N de Goiás  2.826.774,50 
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Substância Nº pedidos Localização Orçamento em Cr$ 
Cobre 4 W de M. Gerais  1.121.120,00 
 21 N da Bahia  1.620.333,00 
 11 N de Goiás  4.856.886,00 
 2 N do Ceará  1.598.922,38 
 4 W de Mato Grosso  2.334.750,00 
Mobilbdênio 2 S de M. Gerais  283.880,00 
Alumínio 5 NE do Pará  1.075.050,00 
Cromo 3 NE da Bahia  805.144,00 
 2 S de M. Gerais  762.410,00 
Sal-gema 5 Costa do E. Santo  1.021.215,00 
Potássio 3 Costa do E. Santo  4.336.543,00 
Enxofre 5 NE do Pará  306.704,00 
Caulim 5 Costa do E. Santo  3.360.654,00 
Argila 5 NE do Pará  306.704,00 
Prata 5 N. de M. Gerais  1.202.301,40 
Zinco 2 N de M. Gerais  695.810,40 
Chumbo 5 N de M. Gerais  1.468.690,15 
Carvão 11 S de S. Catarina  5.160.364,00 
Berilo 4 E da Bahia  5.735.400,00 
Conchas 5 SW de M. Gerais  569.364,00 
Vanádio 16 Costa da Bahia  679.195,00 
Ferro 6 N de M. Gerais  679.960,00 
 22 SW do Pará  1.947.594,00 
  E de Mato Grosso  1.227.750,00 
Gipsita 10 E do Pará  393.958,00 
Cianita 6 N da Bahia  1.010.530,00 
Total 217  57.153.670,46 

 
No que diz respeito aos financiamentos concedidos para projeto de pesquisa mineral, a CPRM já 

contratou ou aprovou 20 empréstimos para firmas particulares, no expressivo montante de 60 milhões de 
cruzeiros. Encontram-se em estudo mais 13 pedidos, no valor total de mais de 50 milhões de cruzeiros. 

No programa de financiamento à pesquisa mineral, a CPRM conta com a colaboração do BNDE, da 
SUDENE e de numerosos Bancos Estaduais de Desenvolvimento. 

A visão do Governo Revolucionário, criando a CPRM, foi completada com a escolha de seus 
Diretores„ fazendo recair a Presidência nas mãos do Dr. Ronaldo Moreira da Rocha, homem com largo 
senso administrativo, cheio de entusiasmo, incansável no trabalho, apaixonado pela mineração, 
enriquecendo cada dia as possibilidades do órgão que dirige com o aparelhamento do que há de mais 
moderno no mundo. 

Ao seu lado os outros quatro Diretores, escolhidos pelo Governo: João  
Batista Torrentes Gomes Pereira, Caio Antônio Bernardo Ribeiro, João Batista  
Vasconcelos Dias e Fernando Meireles de Miranda, entrosados no melhor en- 
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tendimento, todos com a mística da Companhia, num devotamento patriótico contagiante. 

Vivi dentro da Companhia, acompanhei de perto o interesse de todos diante das dificuldades, dos 
demorados estudos e a força de vontade de vencerem as resistências passivas criadas, aos nossos olhos, 
para torpedear a licitação das jazidas sergipanas. 

Ainda completa a Diretoria um representante do empresariado nacional, escolhido sem influência do 
Governo. Este é, ao mesmo tempo, responsável como Diretor e Fiscal do que se está fazendo para, de 
tudo, levar informes a sua classe. 

Termino o meu discurso usando as palavras com que o Dr. Ronaldo Moreira da Rocha encerrou sua 
magnífica conferência na Escola Superior de Guerra, no dia 12 de junho de 1970: "Graças a Deus, havemos 
de ver o Brasil cumprir as previsões, despontando aos olhos do mundo como a grande Nação mineradora 
da década de 70." (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Cattete Pinheiro. 
O SR. CATTETE PINHEIRO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, chegou-me, há dias, a publicação 

intitulada "Hidrovias e Navegação no Brasil". É análise condensada do "Estudo-Geral de Vias Navegáveis 
Interiores do Brasil" executado para a Diretoria de Vias Navegáveis, do Departamento Nacional de Portos e 
Vias Navegáveis, do Ministério dos Transportes. 

Trabalho sério, que examina o papel da navegação interior no mundo moderno, situa o problema da 
navegação do hinterland brasileiro, formula soluções para o melhor aproveitamento das nossas hidrovias e 
alinha recomendações relativas a obras prioritárias. O referido volume de informações técnicas contém 
respostas a muitas questões levantadas a capricho. Assim, quando preconiza tarefa e estabelece 
prioridades, enfatiza a "Hidrovia Tocantins–Itacaiúnas" da maneira seguinte: 

– A Hidrovia Tocantins–Itacaiúnas, trecho Tucuruí–Serra dos Carajás, teve como principal objetivo o 
estudo do escoamento do minério de ferro das jazidas da Amazônia Mineração S/A., situadas naquela 
serra. Embora o estudo esteja cingido, apenas, ao trecho encachoeirado do rio Tocantins e a quase todo o 
rio Itacaiúnas, pretendeu o DNPVN, tomando a iniciativa do estudo do transporte por via fluvial, mostrar que, 
para esse tipo de carga (granéis e grande tonelagem), é o mais adequado, e, portanto, o mais indicado. 

Uma vez equacionadas e solucionadas as dificuldades técnicas que a via fluvial oferece neste trecho 
difícil, o restante da via, até o seu local final de embarque, será tarefa mais fácil. 

Pode-se assegurar, antecipadamente, a sua viabilidade técnica e econômica. 
Embora o projeto não esteja totalmente concluído, alguns resultados básicos já comprovam essa 

viabilidade, confirmando, assim, a validade da iniciativa tomada pelo DNPVN. 
A solução estudada pelo Consórcio SGTELASA consiste, de um modo geral, em efetuar a 

canalização dos rios Tocantins, entre Tucuruí e Marabá, e o Itacaiúnas até a futura mina na serra dos 
Carajás. 

A jusante de Tucuruí, o Tocantins será melhorada em corrente livre para permitir a navegação de 
comboios de minérios até o porto marítimo de águas profundas (cerca de 20 metros) previsto ao largo de 
Espadarte. 

As características gerais da hidrovia e do transporte são as seguintes: 
A extensão total da hidrovia é da ordem de 1.000km desde a mina até o porto marítimo. 
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A parte canalizada de Tucuruí até a mina representa a metade do percurso, sendo que o desnível ,a 
vencer é de cerca de 220m. 

A canalização do Itacaiúnas será feita em 300km, desde Marabá até a mina, com a construção de 
sete barragens de 25m de altura média. A canalização do Tocantins, desde Marabá até Tucuruí, será 
assegurada por três ou quatro barragens de 15m de altura média, e completada com a construção de um 
canal lateral contornando a cachoeira de Itaboca. 

A transposição dos estirões será feita por eclusas de 200m de cumprimento por 24m de largura e cuja 
altura de queda é de cerca de 20m no Itacaiúnas e de 15 a 30m no Tocantins. 

O transporte de minérios será feito por comboios compostos de um empurrador e uma série de 
chatas, que terão as seguintes características: 

Cumprimento – 80 m 
Largura – 11,50m 
Carga útil – 3.000t. – calado de 4m 
Os empurradores são previstos para permitir a navegação de comboios com 36,.000t, a montante. 
A potência necessária desses empurradores ainda está em estudo, porém deverá ser fixada na 

relação de um cavalo para quatro ou seis toneladas transportadas. 
O porque do material flutuante, para tráfego inicial anual de 20.000.000t deverá ser de cerca de 200 

chatas e 30 empurradores. O estado atual dos estudos de exploração da hidrovia não permitiu ainda fixar 
definitivamente o custo do transporte; entretanto, as conclusões preliminares levam a admitir que o custo da 
tonelada transportada do minério, desde a mina até o porto marítimo, serão de ordem de Cr$ 4,00 não 
estando neste custo compreendida a carga e a descarga dos comboios. 

Esse preço é em função da velocidade de marcha do comboio, e, portanto, da potência dos 
empurradores, ainda em fase de estudo. 

O tipo de melhoramento escolhido para a via navegável permitirá, sem investimentos suplementares 
de infra-estrutura, aumentar o tráfego em proporções consideráveis. 

O custo do primeiro investimento está estimado em Cr$ 1.000.000.000,00 para implantação de Cr$ 
250.000.000,00 para o material flutuante necessário ao transporte inicial de 20 milhões de toneladas de 
minério, por ano. 

Uma coordenação eficaz e judiciosa dos canteiros permitirá iniciar a exploração da via em prazo da 
ordem de 5 anos, após o início dos trabalhos. 

Essa realização dotará o Brasil da primeira grande hidrovia moderna e com um tráfego significativo, 
quer pela sua tonelagem, quer pelas condições econômicas do custo dos transportes." 

Aí está, racional e tecnicamente projetado, o sistema de transporte para o minério da serra dos 
Carajás. A manifestação do DNPVN aniquila "razões e motivações irracionais, e ainda soluções impossíveis 
que visam a tumultuar a decisão que foi feita em caráter estrita e absolutamente no interesse nacional". 

Quando o Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis resolveu estudar a hidrovia Tocantins–
Itacaiúnas. e estabeleceu prioridade para a regularização do regime de águas no trecho Tucuruí–Marabá, visou 
ao transporte do minério da serra dos Carajás e, também, ao estabelecimento de navegação franca entre a 
Amazônia e o Centro-Oeste, a fim de atender ao secular desejo dos brasileiros do Planalto, de se comunicarem, 
via fluvial, com os brasileiros do vale amazônico. Assim, a solução hidroviária, longe de acarretar problemas 
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de muitas naturezas, resolverá obstáculos que ainda impedem o livre acesso entre o Centro e o Norte, por 
meio do caminho mais barato de ser mantido e explorado, que todos identificam no rio. "A travessia das 
corredeiras do rio Tocantins, a necessidade de feitura de eclusas para regularização do rio, com obras 
hidráulicas de grande magnitude" – em vez de representar despesa vultosa, atende perfeitamente aos 
objetivos governamentais e se encaixa de maneira extraordinária no projeto, há pouco anunciado pelo 
Presidente Garrastazu Médici, de promover o aproveitamento da energia da cachoeira de Itaboca, 
estabelecendo ali uma grande hidrelétrica, a qual será poderoso fator de estímulo ao desenvolvimento 
econômico da imensa região. 

Há semanas, a Comissão da Amazônia da Câmara formulou à Presidência da República este apelo: 
– A Comissão da Amazônia, por intermédio da Presidência da Câmara dos Deputados, formula ao 

Excelentíssimo Senhor General Emílio Garrastazu Médici, Digníssimo Presidente da República, o seguinte 
apelo: 

1) Determinar que seja ouvido o Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia sobre: 

a) Localização do porto de escoamento para minério de ferro oriundo da serra do Carajás. 
b) Meio de transporte mais adequado entre a jazida e o porto graneleiro. 
c) Repercussão previsível da decisão do desenvolvimento, segurança e integração da Amazônia. 
2) Determinar que sejam remetidos aos integrantes daquele Conselho todos os elementos disponíveis 

sobre o assunto existentes nos órgãos federais. 
3) Determinar que sejam sustados quaisquer atos que importem em opção entre as alternativas 

suscitadas antes da decisão final do Governo." 
Verifica-se pelo documento que acabo de ler e que incluo, com a justificativa que o acompanha, a 

esta manifestação, que os homens da Amazônia e do Centro-Oeste, longe de procurar soluções irracionais 
e impossíveis, permanecem conscientes do papel que a região representa para o Brasil. E assistem, hoje 
como ontem, aos lances que grupos adversos promovem, para retardar o processo de encadeamento de 
ações que objetivam o equilíbrio econômico entre as várias regiões brasileiras.' 

Os homens da Amazônia sabem que é chegada a hora da grande região. De nada valerão o 
desespero e a pressa dos que buscam passes de mágica, por intermédio dos quais operam o milagre de 
tornar uma ferrovia menos onerosa do que um rio francamente navegável. A segurança e a firmeza, 
fundamentadas na convicção científica e tecnicamente inabaláveis, leva os responsáveis pela condução dos 
negócios do Centro-Oeste e da Amazônia à compreensão de que os erros podem ser acumulados durante 
algum tempo, durante muito tempo; jamais durante a eternidade. Se a hidrovia chegar, para infelicidade do 
Brasil, a ser substituída por uma ferrovia – mesmo depois da verificação das conseqüências desta e 
daquela, no caso do escoamento do minério da serra dos Carajás, ninguém se iluda, os brasileiros do 
Planalto e do vale aguardarão o instante em que o ciclo de equívoco seja substituído pelo de acertos. 

A contribuição amazônica para este gigante que se chama Brasil está brilhantemente contida em 
expressões de Raul Bopp, no artigo intitulado "Os Novos Alicerces do Brasil", publicado no "Jornal do 
Brasil", edição do dia 7 do corrente. Diz ele que, "em termos de paródia do velho Heródoto, o Brasil foi um 
presente do rio Amazonas. Não existisse esse eixo fluvial de três mil quilômetros terra adentro, com uma 
vasta rede de afluentes, que facilitou a penetração das bandeiras, a nossa extensão territorial teria ficado 
sensivelmente reduzida. Sem essa dilatação geográfica, o Brasil seria uma espécie de Chile espichado ao 
longo do Atlântico". 
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Essa verificação ocorre séculos depois de a área amazônica ter sido considerada "inferno verde", o 
paraíso das doenças, o lugar de condenados. Se, agora, a região vai ocupando o posto que lhe é devido, 
deve-se isso à conscientização dos Poderes constituídos da República, de que o Brasil só terá unidade 
quando efetivamente ocupar a enorme extensão de terras localizadas de um lado e do outro do Amazonas. 

Desde quando foram confirmadas as grandes jazidas de minério de ferro na serra dos Carajás, 
surgiram os interessados no escoamento ferroviário que, pretendendo critério dos fatos consumados, 
começaram a realizar um projeto que ninguém sabe explicar quem o encomendou. Inegavelmente, todo 
trabalho em favor de linhas de transporte em nosso interior é bem recebida.. O estranhável é que a 
pretendida estrada de ferro passou a ser defendida em nome do minério da serra dos Carajás. Todas as 
ferrovias possíveis deverão ser implantadas; mas é irracional projetar-se uma que tenha por objetivo 
precípuo anular o esforço de séculos, que goianos e paraenses promovem para comunicar-se livremente 
por via fluvial. 

O transporte de minério da serra dos Carajás pela hidrovia Tocantins–Itacaiúnas será conseqüência 
lógica e econômica da regularização do trecho encachoeirado do Tocantins, preconizado pelo Presidente da 
República, no discurso em que reconheceu o potencial de 40 milhões de quilowatts nos rios Tapajós, Xingu 
e Tocantins – "mais do dobro, por conseguinte, do representado pela Bacia do Paraná, até Itaipu". Foi ainda 
o Presidente Médici quem assegurou ao País: 

– Como medida preliminar para o aproveitamento desse potencial hidrelétrica, determinei se 
elaborassem, imediatamente, projetos de engenharia para as usinas do Rio Tocantins, a fim de que se 
possa decidir, com segurança, já no final de 1974, quanto à conveniência e oportunidades de sua 
construção." 

Todas as providências para o aproveitamento do potencial hidrelétrico do rio Tocantins, como para a 
hidrovia Tocantins–Itacaiúnas estão sendo realizadas, como se depreende do próprio discurso do Chefe do 
Governo, dentro do maior rigor técnico. Incompreensível é que ao estudo cauteloso e científico se atribuam 
condições de irracionalidade, simplesmente porque as conclusões demonstram "a conveniência e a 
oportunidade" tanto da hidrovia como da hidrelétrica. 

Depois das pesquisas realizadas e das conclusões apresentadas, nenhuma dúvida persiste quanto à 
utilização da hidrovia preconizada pelo Departamento de Portos e Vias Navegáveis, para o escoamento do 
minério da serra dos Carajás. Ainda mais quando o local escolhido para a construção do porto tem área 
dinamicamente estável e profunda para acomodar os graneleiros, conforme relatório da Divisão de Estudos 
e Levantamentos, do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. CATTETE PINHEIRO, EM SEU DISCURSO: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

 
A Comissão da Amazônia, por intermédio da Presidência da Câmara dos Deputados, formula ao 

Exmo. Sr. General Emílio Garrastazu Médici, D.D. Presidente da República o seguinte apelo: 
1) Determinar que seja ouvido o Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia sobre: 
a) Localização do porto de escoamento para minério de ferro oriundo da serra dos Carajás. 
b) Meio de transporte mais adequado entre a jazida e o porto graneleiro. 
c) Repercussão previsível da decisão no desenvolvimento, segurança e integração da Amazônia. 
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2) Determinar que sejam remetidos aos integrantes daquele Conselho todos os elementos disponíveis 
sobre o assunto existentes nos órgãos federais. 

3) Determinar que sejam sustados quais quer atos que importem em opção entre as alternativas 
suscitadas antes da decisão final do Governo. 

 
Justificativa 

 
A exploração do minério de ferro localizado na serra dos Carajás, entre os vales do Tocantins e do 

Xingu, centro-sul do território paraense – é, sem duvida, o maior empreendimento econômico que jamais foi 
executado em toda a História da Amazônia. Sua magnitude somente é comparável à abertura das grandes 
rodovias – a Belém–Brasília, a Brasília–Acre, a Transamazônica, a Cuabá–Santarem e seu prolongamento 
a fronteira da Guiana, a Perimental Norte – cujos traçados gigantescos suportam, pela primeira vez, o cotejo 
do esforço humano com os obstáculos e as riquezas que o desafiam naquelas paragens. Difere, todavia, o 
projeto Carajás de quaisquer obras de infra-estrutura, seja qual for a sua grandeza, de vez que estas, por 
mais imprescindíveis que sejam, à localização e ao aproveitamento dos recursos naturais, são meios e não 
fins, enquanto naquele as jazidas caracterizadas já representam, em si mesmas, o maior potencial de 
progresso de que até hoje se teve notícia no polígono setentrional do Brasil. Invertem-se, assim, as etapas 
usuais do desenvolvimento. Ao invés de pesquisar a riqueza para depois proporcionar-lhe os instrumentos 
de utilização – transporte, energia e técnica – a riqueza está identificada e aqueles instrumentos não 
necessitam mais de implantação prépria e potencial, mas sim posterior e efetiva. Foi dessa circunstância 
que se originou uma severa divergência quanto às diretrizes da exploração. Embora com, variantes nos 
detalhes, a alternativa essencial está colocada: de um lado, o ponto de vista das empresas mineradoras, no 
qual prevalece a preocupação com o êxito imediato do empreendimento; de outro, o de quantas 
representam os grandes Estados amazônicos, no qual o desenvolvimento integrado da região prepondera 
sobre quaisquer objetivos empresariais, maior que seja o respeito por eles merecido. A resultante ostensiva 
de tal disparidade é a orientação a adotar quanto ao escoamento do minério. O ilustre Presidente da 
Companhia Vale do Rio Doce, detentora do controle acionário da empresa mista que se organizou para 
explorar a Serra dos Carajás, defendeu perante a Comissão de Minas e Energia a solução ferroviária direta 
até um porto próximo ao de Itaquí, na Bahia de São Marcos, Ponta de Madeira. Julgamos que, talvez com a 
exceção compreensível dos nobres representantes maranhenses, a grande maioria senão a totalidade dos 
integrantes das demais bancadas amazônicas, está convencida de que o minério dos Carajás representa o 
impulso decisivo para uma das mais antigas e uniformes aspirações do extremo-norte, que é o ponto de 
grande envergadura na foz do rio Amazonas. Não se trata, evidentemente, de opor objeções à melhoria de 
Itaqui, ou mesmo ao projeto de novas instalações portuárias no litoral do Maranhão. Nem se trata, também,, 
de que o distrito ferrífero agora localizado seja a única determinante do porto na embocadura amazônica. 
Quanto mais se puderem, multiplicar na costa brasileira os grandes portos, tanto melhor. E ainda que não 
existisse minério algum em Carajás, o porto do delta permaneceria condição necessária ao 
desenvolvimento regional. Apenas a oportunidade econômica, a reposição de custos em breves prazos e a 
solução de evidência natural indicam a todos nós o desvio desse minério de um ponto no centro geográfico 
da região, pelo qual se poderiam escoar todas as suas demais riquezas, para um local periférico, cujo único 
vínculo com a Amazônia seria exatamente a ferrovia dos Carajás – distorce a realidade geográfica e 
transfere para um futuro remoto a chance excepcional de obtermos o entreposto transoceânico que é 
indispensável, a olho nu, para todo plano sério de progresso em, qualquer dos nossos Estados ou 
Territórios. 

Existem estudos conclusivos indicando a ilha dos Guarás, próxima ao farol do Espadarte, no  
braço meridional da embocadura do Amazonas, com lugar adequado para um porto graneleiro. A  
distância até a Serra dos Carajás é menor que a de Itaquí. Haveria flexibilidade na maneira de vencê-la,  
por terra ou pelo rio Tocantins, cujo trecho encachoeirado entre Marabá e Tucuruí tanto poderia 
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ser aberto ao livre trânsito das barcaças, como desbordado, a exemplo, aliás, do que ocorreu, por muitos 
anos, quando ali funcionou pequena ferrovia recentemente abandonada por deficitária e quase inútil. 
Solução paralela, embora não obrigatória e concomitante, seria o aproveitamento da energia da cachoeira 
de Itaboca, há pouco mencionada pelo próprio Presidente da República entre as hidrelétricas se 
implantação prioritária, na Amazônia, onde o alto preço do Kw continua sendo um poderoso fator 
desestimulante para o incremento do parque industrial. 

Muito se poderia dizer sobre o confronto das ferrovias com as hidrovias. Poder-se-ia falar no custo do 
transporte fluvial, que, em média, é quatro vezes mais econômico que o ferroviário e 6 a 12 vezes mais 
barato que o rodoviário. Poder-se-ia mencionar o fato notório de que a ferrovia apenas coloca em contacto 
dois pontos distantes, em regra, sem promover o desenvolvimento da região intermediária; ao passo que o 
rio navegável, balizado e com pontos de apoio em toda a sua extensão, é o caminho natural do 
desenvolvimento amazônico, interligando o que já existe e incentivando o escoamento de riquezas muitas 
vezes desaproveitadas pela irregularidade ou pela carestia do transporte. Pode-se-ia, ainda, invocar os 
numerosos planos de hidrovias que, mais cedo ou mais tarde, deverão ser equacionados se não quisermos 
desprezar a mais gritante das realidades regionais. É o caso, por exemplo, da grande Hidrovia preconizada 
em publicação do Ministério do Interior (Hidrovias e Interligação de Bacias Hidrográficas), com extensão 
aproximadamente de 4.500km, de Corumbá a Belém, através do Rio Madeira. Hidrovia que completada pela 
ligação dos afluentes superiores do Guaporé e Paraguai, nas proximidades da cidade de Mato Grosso, 
comunicaria as bacias do Amazonas e do Prato, velho sonho da geo-politica sul-americana, cujo significado 
econômico e prestígio internacional dispensam quaisquer comentários. 

Todos esses caminhos fluviais, entretanto, perdem o sentido quando refletimos na inexistência de um 
terminal portuário por onde se exportem os produtos que eles permitiriam, transportar. Mesmo quanto aos 
minérios, o de Carajás não é a derradeira descoberta do subsolo da Amazônia. Há cassiterita em Rondônia 
e baixita em Oriximinã e Paragominas, para citar apenas as jazidas de maior vulto já verificadas e com 
viabilidade econômica indubitável. Outras decerto surgirão. E, além dos minérios, existem as madeiras, as 
fibras, as sementes oleaginosas. Dentro de alguns anos em torno de Belém se fixará um dos maiores 
parques pecuários e uma das mais amplas indústrias de peixe e camarão do mundo, ambas exigindo saída 
fácil e barata para o oceano. O que dependemos, portanto, não é uma instalação que apenas sirva ao 
escoamento do minério de Carajás; mas sim um porto que seja a verdadeira válvula de ligação entre o 
Atlântico e o Amazonas. Foi esse o intuito original com que os portugueses localizaram Belém, num ponto 
que, àquele tempo, era igualmente acessível às maiores embarcações de alto mar e às menores de uso 
fluvial. A subida vertiginosa da tonelagem marítima aliada aos problemas de assoreamento da embocadura 
do Amazonas tornaram impraticável esse destino; na capital paraense mal podem acostar agora, com maré 
alta, os nossos modestos navios de cabotagem. Daí o dilema indisfarçável com que nos defrontamos: ou 
construímos um novo porto ou deveremos proclamar a esterilidade de qualquer sistema de transporte fluvial 
e oceânico que inclua Belém como conexão válida entre a planície Amazônica e o mundo exterior. E a 
capital do Pará, aos invés de se encaminhar para o êxito que a Geografia assegura às cidades 
intermediárias entre os grandes rios e os grandes mares – Alexandria, Nova Orleans, Hamburg, Roterdam, 
Buenos Aires – estará condenada à melancólica perspectiva do trancamento oceânico, a despeito de se 
localizar na embocadura do maior complexo fluvial da terra. 

Ora, a decisão de integrar a Amazônia na economia brasileira é uma diretriz que o  
Govêrno do General Médici proclamou e perseguiu com determinação invariável. – Parece-nos  
evidente que a transferência do porto graneleiro não obedeceria esse propósito. Por outro lado,  
a síntese com que o General Geisel definiu sua Orientação-Segurança e Desenvolvimento – são  
termos que não se excluem, nem mesmo se justapõem, mas, ao contrário, se interpenetram com 
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tanta força e identidade que traduzem; conjugados, o rumo insubstituível da grandeza nacional. Nada 
serviria mais fielmente a esse nobre intuito, no que se refere à Amazônia, do que restabelecer no seu fulcro 
potamográfico esse vínculo interoceânico, cuja existência representa a mais grave lacuna a ser preenchida 
para desencandear o seu desenvolvimento e garantir a sua segurança. 

Pensamos, assim, que o porto do minério da Serra dos Carajás não é um problema estritamente 
técnico, que deva ser decidido sem amplo debate. Suas conexões com todos os aspectos da prosperidade 
e da integração nacional do Norte brasileiro reclamam exame por algum órgão no qual tenham voz os 
diversos setores interessados. Esse órgão existe, é o Conselho Deliberativo da Superintendência da 
Amazônia. Bem, sabemos que sua missão usual não é consultiva. Em sua competência, porém, inclui-se 
"recomendar a adoção de medidas tendentes a facilitar ou acelerar a execução de programas, projetos e 
obras relacionadas com o desenvolvimento da Amazônia" (Decreto nº 60.070/67, art. 16, II). Nada obsta, 
portanto, que o Governo ausculte, através dele, a opinião de todos os responsáveis pelos destinos da 
região. Ali se encontram os ministérios técnicos, o Estado Maior das Forças Armadas, os Estados e 
Territórios amazônicos. O pronunciamento de cada qual dessas entidades evitará que se chegue a uma 
decisão unilateral, ainda que com as melhores intenções. Nós que defendemos o porto na foz do Amazonas 
poderemos estar equivocados. Mas também pode a essa solução. Como os defensores de ambas as teses 
estão, sem dúvida, de boa fé, qualquer deles deverá confiar no debte que a todos dará o mesmo ensejo de 
persuadir os divergentes de sua opinião. Assim se diminuirá a margem de erro, inevitavelmente maior se, 
em assuntos tão grave e tão polêmico, a decisão se alcançar com análise insuficiente, focalizados apenas 
alguns e não todos os ângulos que o problema claramente comporta. Essa decisão final caberá sempre ao 
Governo. Mas este somente lucra em segurança e se engrandece perante a opinião pública na medida em, 
que permite o exemplo amplo, construtivo e patriótico de um tema que, envolvendo responsabilidades 
históricas, afetando muitas gerações e comportamento alternativas tão chocantes, necessita ser decidido 
somente quando todas as opções válidas houverem, sido recolhidas com o mesmo respeito e a mesma 
isenção. 

 
COMISSÃO DA AMAZÔNIA 

 
Presidente: Deputado Juvêncio Dias 
Vice-Presidente: Deputado Nunes Freire 
Vice-Presidente: Deputado Jerônimo Santana 

 
Membros 

 
Deputado Emanuel Pinheiro 
Deputado Gabriel Hermes 
Deputado Joaquim Macedo 
Deputado Nosser Almeida 
Deputado Raimundo Parente 
Deputado Siqueira Campos 
Deputado Vinicius Câmara 
Deputado Joel Ferreira 
Deputado Júlio Viveiros 
Deputado Ruy Lino 
Deputado Edison Bonna 
Deputado Eraldo Lemes 
Deputado Jarmund Nasser 
Deputado Leopoldo Peres 
Deputado Sebastião Andrade 
Deputado Antônio Pontes 
Deputado JG de Araújo Jorge 
Deputado José Freire 
Deputado Victor Issler 
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Comparecem mais os Srs. Senadores: 
José Guiomard – Petrônio Portella – Wilson Gonçalves – Jessé Freire – Domício Gondim – Milton 

Cabral – João Cleofas – Wilson Campos – Teotônio Vilela – Augusto Franco – Heitor Dias – Vasconcelos 
Torres – Benjamin Farah – José Augusto – Magalhães Pinto – Franco Montoro – Benedito Ferreira – Osires 
Teixeira – Accioly Filho – Mattos Leão. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º-
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 271, DE 1973 

 
Requeiro, na forma do art. 139 do Regimento Interno, que o Projeto de Lei do Senado nº 8, de 1971, 

seja remetido ao exame da Comissão de Educação e Cultura, uma vez que até hoje sobre ele não se 
pronunciou a primeira Comissão a que foi distribuído. 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 1973. – Nelson Carneiro. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O projeto a que se refere o requerimento está com carga 

para a Comissão de Constituição e Justiça desde o dia 29 de abril de 1971. 
A Presidência, nos termos do inciso I, alínea f, do art. 239 do Regimento Interno, defere o 

requerimento, determinando que a matéria seja remetida ao exame da Comissão de Educação e Cultura. 
Está terminado o período destinado ao Expediente. 
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Item 1 
 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 181, de 1973, de autoria do Sr. Senador Paulo Guerra, 

requerendo a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado, em Argel, pelo 
Embaixador Wladimir Murtinho e, ao mesmo tempo, se telegrafe ao Ministro Mário Gibson Barboza, 
transmitindo a S. Ex.ª os aplausos do Senado pela atitude do nosso representante àquela Conferência, 
tendo: 

 
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 507, de 1973, da Comissão: 
– de Relações Exteriores. 
O presente requerimento tem dois objetivos distintos: transcrição de documento nos anais da Casa e 

votos de aplauso. 
A Presidência irá submeter a proposição ao Plenário e, se aprovada, determinará providências para o 

atendimento de ambas as solicitações. 
Em votação o requerimento. 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente peço a palavra para encaminhar à votação. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre 

Senador Nelson Carneiro. 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, realmente foi um instante feliz, da Diplomacia 

brasileira, a intervenção do Embaixador Wladimir Murtinho, na Conferência de Argel. 
Nenhuma restrição faz a Minoria à transcrição, nos anais da Casa, desse  

discurso que representa o pensamento do povo brasileiro. Mas ao dar seu voto 
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favorável à proposição, quer fazer apelo para que não se multipliquem, nesta Casa, os votos de regozijo, 
para que não se banalizem, para que não se acabe convertendo o Senado Federal numa Casa de 
aplausos. 

A só transcrição do discurso nos anais do Senado já e uma grande homenagem; uma homenagem 
que só excepcionalmente se defere àqueles documentos que devem ficar perpetuados para exame do 
futuro. 

De modo que, dando voto favorável ao requerimento, em caráter excepcional, na forma do art. 246 do 
Regimento Interno, a Minoria quer fazer essa ressalva. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Guido Mondin, para 

encaminhar a votação. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Ouvi com atenção as ponderações do nobre Senador Nelson Carneiro. O 

que acontece com o Requerimento nº 181 é que quando se pede a transcrição, nos anais do Senado, de 
um discurso, de um pronunciamento importante, naturalmente, o Senado Federal comunica a quem de 
direito a decisão tomada. 

O que aconteceu aqui, no caso do requerimento apresentado pelo nobre Senador Paulo Guerra, é 
que S. Exª adicionou a ele a solicitação de que se telegrafasse ao Ministro Gibson Barboza; apenas isso. 
Porque, de resto, normalmente, é assim que procede o Senado Federal, salvo melhor juízo. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Em votação o requerimento. Os Srs. Senadores que o 
aprovam, queiram permanecer sentados (Pausa.) 

Aprovado. 
Será atendida a solicitação. 
"Seja-me permitido, Senhor Presidente, como foi feito por todos os ilustres e brilhantes oradores que 

me precederam, apresentar ao Governo argelino nossos agradecimentos pela tão cordial hospitalidade que 
nos foi oferecida, desde a nossa chegada, na bela e histórica cidade de Argel. 

2. Desde a Conferência de Belgrado, em 1961, e sempre na qualidade de observador, o Brasil vem 
acompanhando, com a maior atenção, os trabalhos no seio do movimento dos países não-alinhados. É 
assim, com grande interesse, que notamos a crescente participação da América Latina no movimento, pois 
hoje, entre membros plenos e observadores, somos 15 Estados da região aqui representados. 

3. A presença e a participação de um número importante de países latino-americanos trazem a esta 
nobre Assembléia alguns de nossos problemas e algumas de nossas diferenças. Assim, no início da 
Conferência, o Ministro das Relações Exteriores de Cuba objetou a presença de meu país nesta reunião. 
Essa contratação insólita, inadmissível e contrária às normas internacionais, como se poderia esperar, não 
encontrou qualquer apoio, perdendo-se no seu próprio vazio; nesse particular, quero aqui registrar e 
agradecer publicamente as intervenções dos Ministros das Relações Exteriores de Gana, Quénia e Egito 
que se manifestaram favoráveis à presença de todos os observadores, atitude que foi ratificada pelo 
consenso da Assembléia. 

4. O Brasil, Senhor Presidente, está hoje procurando estreitar ainda mais suas relações com a África 
e o Oriente Médio e julga que, por sua posição, pode e espera ser útil para alguns dos grandes problemas 
em ambas as áreas. 

5. Faz alguns meses, o Chanceler de meu país, Embaixador Mário Gibson Barboza, visitou dez 
países da África tendo ocasião de reafirmar o interesse do Brasil pela paz e crescente prosperidade deste 
continente ao qual nos ligam profundos laços étnicos e culturais. 

6. Da mesma forma, há bem pouco tempo, o Chanceler Mário Gibson  
Barboza visitou sucessivamente o Egito e Israel, quando teve ocasião de reafirmar  
a convicção do Brasil de que uma solução que favoreça o estabelecimento de  
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condições de coexistência pacífica entre os dois povos no Oriente Médio pode ser encontrada no quadro da 
Resolução nº 242 das Nações Unidas. 

7. Tendo feito essas rápidas observações de caráter geral, permita-me, Senhor Presidente, que me 
refira brevemente a uma questão regional, não menos importante, suscitada no âmbito desta Conferência. 

8. Trata-se do Capítulo sobre meio ambiente humano a ser inserido à Declaração que deverá ser 
aprovada ao final da Conferência. Nele encontra-se referência à obrigação de consultas e fornecimento 
prévio de informações para assegurar que as atividades levadas a cabo dentro da jurisdição de um Estado 
não causem prejuízo a outros. Para isso, Senhor Presidente, Chefes de Estado e de Governo considerariam 
desejável obter uma cooperação efetiva entre os países mediante o estabelecimento de normas 
internacionais adequadas para a conservação e a exploração dos recursos naturais comuns a dois ou mais 
Estados. Esse mecanismo, segundo os autores do projeto, baseia-se na "boa vizinhança" ecológica, 
conceito introduzido no Capítulo de Recursos Naturais da Declaração e cuja formulação não foi 
suficientemente examinada. 

9. Evidentemente meu país não poderia ser contrário a qualquer declaração que venha a afirmar uma 
maior cooperação entre os países interessados no aproveitamento e na conservação de recursos naturais 
comuns. Acreditamos, porém, que, no caso em questão, seria perigoso e nem sempre consentâneo com o 
interesse nacional das partes envolvidas abrir-se uma exceção a um conceito tão caro para todos nós como 
o de soberania nacional. 

10. A posição brasileira neste assunto, Senhor Presidente, é muito clara, tendo sido reafirmado nos 
diversos fóruns internacionais que vêm tratando do assunto e está baseada no texto operativo da 
Resolução nº 2.995, aprovada por 115 votos inclusive todos os latino-americanos, sem nenhum voto 
contrário e dez abstenções na última Assembléia Geral das Nações Unidas. 

11. Permita-me observar, Senhor Presidente, que este assunto extremamente complexo não foi 
suficientemente analizado na Comissão Econômica, não tendo havido tempo necessário para examinar em 
profundidade as conseqüências e implicações desses novos conceitos. Por esse motivo, desejaria aqui, 
Senhor Presidente e ilustres Delegados, esclarecer para a alta consideração desta distinta Assembléia os 
principais pontos que norteiam a política de meu país na questão do aproveitamento de recursos naturais 
comuns. 

12. Em decorrência da indivisibilidade do conceito de soberania nacional, meu país, Senhor 
Presidente, Senhores Delegados, encontra sérias dificuldades à consideração do princípio de consultas 
prévias. Não se trata de tentar subtrair informações ou recorrer a uma fórmula que venha direta ou 
indiretamente causar algum prejuízo a qualquer das partes interessadas. Meu país considera adequado o 
estabelecimento na Resolução nº 2.995 e a isso tem aderido estritamente. 

13. Assim sendo, Senhor Presidente, quero pedir-lhe que mande fazer constar do relatório desta 
Conferência as reservas do Governo brasileiro nesse particular. 

14. Senhor Presidente, lamento ser-me ainda necessário tomar mais alguns minutos dessa nobre 
Assembléia. Mas sou obrigado a assim proceder em virtude das referências feitas, ontem, a meu país pelo 
Primeiro-Ministro cubano. As referências em questão não merecem uma resposta pormenorizada de minha 
parte. Não temos que dar quaisquer explicações ao Primeiro-Ministro de Cuba; a opinião pública 
internacional, aliás, conhece perfeitamente os objetivos e a política interna e externa de meu país voltado 
com todas as suas forças para a valorização do homem, num esforço de desenvolvimento interno que está 
tornando cada vez mais amplas as oportunidades para a melhoria do nível de vida de cada um e de todos 
os brasileiros. 

15. Quero, contudo, refutar, por intoleráveis, as falsas, sem fundamento e  
gratuitas acusações contra meu país. É uma verdade histórica que o Brasil tem  
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sido sempre fiel ao princípio de não-intervenção, auto-determinação e soberania dos povos que são pontos 
fundamentais de nossa política externa. Eu gostaria de poder dizer o mesmo sobre Cuba no regime do 
Senhor Fidel Castro. 

16. Nossa continuada e dura luta para sair da condição de país subdesenvolvido e dependente, 
objeto e não sujeito da história – luta análoga à em que estão engajados tantos países membros desta 
conferência –, e os primeiros e bem sucedidos resultados nessa grande causa não podem ser confundidos 
com uma posição de subordinação em relação a quem quer que seja. Com nosso crescimento e 
desenvolvimento, pelo contrário, reforçamos nossa soberania e independência. Como decorrência disso, 
nos manifestamos veementemente contrários a qualquer idéia de pretensão hegemônica de qualquer país 
sobre outro e reafirmamos nossa posição tradicional e histórica da igualdade dos Estados e de nossa 
convicção quanto à necessidade da repartição da riqueza derivada do desenvolvimento e da colaboração 
solidária entre todos os países da região para que se possam beneficiar do crescimento de cada um. 

17. Além do mais, Senhor Presidente, registro com estranheza e com surpresa, na qualidade de 
observador, que nesta importante e magna Conferência de Cúpula de Argel, o Premier cubano, em nome 
do socialismo e do marxismoleninismo, venha defender um total e incondicional alinhamento a uma das 
superpotências mundiais, quando a maioria dos países aqui representados – segundo me parece – tem 
procurado uma linha de independência e de íntima colaboração entre si. 

Não me alongo sobre as palavras irresponsáveis pronunciadas anteontem sobre o Brasil pelo 
Primeiro-Ministro cubano, nem pretendo voltar ao assunto; rejeito-as formalmente, aqui e agora, de uma vez 
por todas. A realidade do que se passa em meu país, e o contraste que oferece com o triste espetáculo 
político e econômico que o regime policial castrista apresenta ao mundo tornam supérfluo acrescentar 
palavras a fatos que falam com mais eloqüência do que quaisquer discursos. Muito obrigado, Senhor 
Presidente." 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Item 2 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 2.12, de 1973, de autoria do Sr. Senador Accioly Filho, 

solicitando tenham tramitação em conjunto as seguintes proposições relativas ao Código Penal: Projetos de 
Lei da Câmara nos 1 e 58, de 1973; Projetos de Lei do Senado nºs 15 e 645, de 1972, e 67, de 1973. 

Em votação o requerimento. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Líder Nelson Carneiro, para encaminhar a votação. 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, ao dar voto favorável à proposição, à sugestão do 

nobre Senador Accioly Filho, quero pedir a atenção da Comissão de Constituição e Justiça não se retarde 
na apreciação deste projeto; do Projeto de Lei do Senado nº 104, de 1973, de minha autoria, que também 
diz respeito a disposições penais – aquelas que dispõem sobre medidas preventivas e repressivas ao tráfico 
e uso de substâncias entorpecentes ou que determinarem dependência física ou psíquica. 

É um projeto que poderia ser também anexado a este, pela sua urgência e pela correção da matéria. 
Não o tendo sido, meu apelo é para que a douta Comissão de Constituição e Justiça não se retarde na 
apreciação deste projeto; inclusive, atendendo à situação de centenas de jovens, milhares talvez, que, pela 
primeira vez – réus primários –, encontramos com pequena quantidade de tóxicos e psicotrópicos, não 
sendo traficantes, estão impedidos de ter sursis e aguardam na reclusão o cumprimento de penas. O meu 
apelo, portanto, é para que a proposição, já que não foi incluída neste projeto, entre na relação dos 
solicitados pelo nobre Senador Accioly Filho, e lhe seja dado um andamento mais rápido, pela importância 
do assunto. 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em conseqüência da aprovação do requerimento, tramitarão em conjunto os projetos nele referidos, 

obedecido o disposto no art. 285 do Regimento Interno. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Item 3 
 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 62, de 1972, de autoria .do Sr. 

Senador Milton Cabral, que dispõe sobre a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), institui a 
coordenação centralizada de elaboração das Normas Técnicas Voluntárias e dá outras providências, tendo: 

 
PARECER, sob nº 514, de 1973, da Comissão: 
– de Redação, oferecendo a redação do vencido para o 2º turno regimental. 
Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado nos termos do art. 316 do 

Regimento Interno. 
O projeto irá à Câmara dos Deputados. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do Senado nº 62, de 1972, 

que dispõe sobre a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), institui a coordenação centralizada 
de elaboração das Normas Técnicas Voluntárias, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – À Associação Brasileira e Normas Técnicas (A.B.N.T.), sociedade civil de fins não lucrativos 

e de utilidade pública, é atribuída a competência de elaboração das Normas Técnicas Voluntárias, em todo 
o território nacional, bem como a cooperação no estabelecimento das Normas Internacionais. 

Parágrafo único – Consideram-se Normas Técnicas Voluntárias, para os fins desta lei, as 
especificações técnicas que definam as características dimensionais e propriedades de materiais, produtos, 
processos, métodos, testes, normas de emprego e de procedimentos, e convenções, divulgadas e 
referendadas pela ABNT, aceitas e utilizadas, sem necessidade de lei ou regulamento específico. 

Art. 2º – Os Estatutos da ABNT serão submetidos, mediante projeto, ao Ministro da Indústria e do 
Comércio e aprovados por decreto do Presidente da República. 

Art. 3º – A Diretoria da ABNT será assistida por um Conselho Consultivo, cuja composição e 
atribuições serão definidas nos Estatutos da entidade. 

Parágrafo único – Comporão, obrigatoriamente, o Conselho Consultivo: um representante da 
Secretaria de Tecnologia Industrial, órgão do Ministério da Indústria e do Comércio; um representante por 
Ministério que o Poder Executivo julgar conveniente; um representante dos consumidores, indicado pelo 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e de representantes dos associados obrigatórios, 
quer de classe patronal, quer de classe obreira. 

Art. 4º – Será obrigatória a exigência e aplicação das Normas Técnicas  
Voluntárias nos serviços públicos concedidos pelo Governo Federal, assim como  
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nos de natureza estadual e municipal, por ele subvencionados ou executados em regime de convênio, nas 
obras e serviços executados, dirigidos ou fiscalizados por quaisquer repartições federais ou órgãos 
paraestatais, em todas as compras de materiais por eles feitas, bem como nos respectivos editais de 
concorrência, contratos, ajustes e pedidos de preços. 

§ 1º – A obrigatoriedade prescrita neste artigo aplicar-se-á às organizações de direito privado que 
projetem, fabriquem ou forneçam materiais e produtos de uso público generalizado, que impliquem riscos de 
qualquer natureza e pessoas e bens. 

§ 2º – O título e a ementa de cada Norma Técnica Voluntária serão publicados no Diário Oficial da 
União, para conhecimento e eficácia em todo o território nacional. 

§ 3º – As empresas particulares concessionárias ou contratantes à execução dos serviços públicos 
mencionados neste artigo, ou que assumam quaisquer das atividades referidas no § 1º, se não observarem 
as Normas Técnicas Voluntárias, serão consideradas inidôneas e, como tal, ficarão proibidas da 
Administração Pública, direta ou indireta, de âmbito federal, estadual e municipal, por um período variável 
de 1 (um) a 10 dez) anos, de acordo com a gravidade da falta. 

§ 4º – Compete ao Ministro da Indústria e do Comércio, ouvida a Secretaria de Tecnologia Industrial, 
a fixação e a imposição da penalidade prescrita no parágrafo anterior. 

Art. 5º – O Governo Federal, por intermédio do Ministério da Indústria e do Comércio, responsável 
pela coordenação da política nacional no campo da normalização de finalidade militar, sem prejuízo da 
participação dos respectivos novas, em cujo preparo esteja interessado ou aquelas cuja revisão lhe pareça 
conveniente, em especial, nos campos da segurança nacional e pessoal, da saúde pública, da poluição do 
meio ambiente, e na proteção ao consumidor. 

Parágrafo único – Excetuam-se do disposto neste artigo as atividades de normalização de finalidade 
militar, sem prejuízo da participação dos respectivos Ministérios, na elaboração das Normas de caráter 
geral. 

Art. 6º – A ABNT, quando solicitada, fornecerá aos interessados, certificados denominados "Marcas 
de Conformidade", demonstrativos da fiel observância das Normas Técnicas Voluntárias. 

Parágrafo único – A exigência prevista neste artigo torna-se obrigatória na cobertura de riscos 
elementares, pelo Instituto de Resseguros do Brasil, quanto a materiais, equipamentos, instalações e 
serviços, bem como na concessão de certificados ou atestados de qualidade, emitidos por entidade pública 
ou privada. 

Art. 7º – Para fazer face aos encargos que lhe são atribuídos e na realização de seus objetivos, a 
ABNT poderá receber a cooperação do Governo Federal, através de convênios com instituições de 
desenvolvimento, nacionais e regionais, sob controle federal. 

§ 1º – A ABNT cobrirá parte de suas necessidades orçamentárias com a cobrança de taxas por 
serviços prestados, contribuição de associados e reembolso de custeios de publicações. 

§ 2º – Serão associados obrigatórios da ABNT os órgãos de classe e patronais, as associações civis 
e sindicalizadas, sendo sua contribuição proporcional à arrecadação estabelecida em portaria do Ministério 
do Trabalho e Previdência Social, 60 (sessenta) dias após a publicação desta lei, e, anualmente, reajustada. 

Art. 8º – Os trabalhos de elaboração de Normas, na ABNT, devem assegurar a participação de 
representantes dos consumidores, através de órgãos de classe, podendo essa representação ser, ainda, 
exercida pela administração pública, através de órgãos de controle e fiscalização dos setores abrangidos. 

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 10 – Revogam-se as disposições em contrário, e, especialmente, as da Lei nº 4.150, de 21 de 
novembro de 1962, exceto quanto as do seu art. 5º. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Item 4 
 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 78, de 1973, de autoria do Sr. Senador 

Paulo Torres, que dispõe sobre o adicional de insalubridade e dá outras providências, tendo: 
 
PARECER, sob nº 513, de 1973, 
– da Comissão de Redação, oferecendo a redação do vencido para o 2º turno regimental. 
Em discussão o Projeto de lei. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 316 do 

Regimento Interno. 
O projeto irá à Câmara dos Deputados. 
É o seguinte o projeto aprovado. 
Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do Senado nº 78, de 1973, 

que dispõe sobre o adicional de insalubridade, e dá outras providências. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Os trabalhadores ocupados em atividades e operações insalubres farão jus a um adicional, 

correspondente ao grau de insalubridade, apurado de acordo com a legislação em vigor. 
Parágrafo único – Só serão consideradas insalubres, para os fins previstos neste artigo, as atividades 

e operações que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, enquanto não se verificar haverem 
sido delas eliminadas inteiramente, as causas de insalubridade, e expondo os empregados a agentes 
físicos, químicos ou biológicos prejudiciais, possam produzir doenças e constem dos quadros aprovados 
pelo órgão competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

Art. 2º – Os graus de insalubridade, para efeito do adicional previsto no artigo anterior, são: 
a) Grau 1 – insalubridade máxima; 
b) Grau 2 – insalubridade média; 
c) Grau 3 – insalubridade mínima. 
§ 1º – Conforme se trate de graus máximo, médio ou mínimo, o adicional, tomando como base o 

salário efetivamente percebido, será de 40, 20 e 10%, respectivamente. 
§ 2º – O adicional será reduzido ou eliminado, quando ocorrer, segundo o caso, a redução ou 

eliminação da insalubridade, mediante a adoção de medidas de proteção coletiva ou recurso de proteção 
individual. 

§ 3º – No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será considerado o de mais 
elevado grau, vedada a percepção cumulativa, inclusive com o adicional de periculosidade. 

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados os artigos 6º do Decreto-Lei nº 
2.162, de 1º de maio de 1940, do 79 da Consolidação das Leis do Trabalho, e demais disposições em 
contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Lindenberg. 
O SR. CARLOS LINDENBERG: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebi do Sr. Presidente da 

Associação dos Magistrados do Espírito Santo, o Exmo. Sr. Dr. Sebastião Teixeira Sobreira, Juiz-Presidente 
do Fórum da Capital, uma súmula das conclusões do 1º Congresso Brasileiro de Magistrados, realizado em 
Vitória, por iniciativa da associação que preside. 

Senti-me no dever de trazer o fato ao conhecimento do Senado, não só pela importância do evento 
como das conclusões aprovadas pela Assembléia, especialmente as que tangem aos novos Códigos e Lei 
Antitóxicos, cujas sugestões poderão ser proveitosas, neste momento, quando se estudam aquelas 
matérias no Congresso Nacional. 

É evidente que, ao focalizar o assunto neste plenário, tenho a intenção de solicitar para o mesmo a 
atenção especial de todos os nobres Srs. Congressistas e, particularmente, dos doutos na matéria, que são 
muitos, cuja influência e manifestações são decisivas no aperfeiçoamento dos projetos em tramitação. 

A súmula referida dá-nos conhecimento de outras teses discutidas e aprovadas e a sua leitura na 
íntegra, que vou fazer, proporciona uma visão global perfeita, dos resultados do colendo Conclave, e, está 
vasada nos termos seguintes: 

 
"I CONGRESSO BRASILEIRO DE MAGISTRADOS 
SÚMULA DAS CONCLUSÕES 
 
Realizou-se, em Vitória, no período de 10 a 12-8-73, o Primeiro Congresso Brasileiro de Magistrados, 

convocado por iniciativa da Associação dos Magistrados do Espírito Santo. 
Participaram do conclave delegações dos seguintes Estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 

Goiás, Guanabara, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, 
Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. 

Além das delegações estaduais fez-se representar a Associação dos Magistrados Brasileiros. 
Os trabalhos realizaram-se através de Comissões Especiais e Plenário. 
Foram aprovadas, pela Assembléia Geral, em síntese, as conclusões a seguir enumeradas. 
 
I – Novos Códigos 
 
Apreciaram-se teses sobre os Novos Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código 

Penal e Lei Antitóxicos. 
 
1.0 – Código de Processo Civil: 
Sugeriram-se as seguintes emendas ao novo código: 
a) extinção do chamamento ao processo, regulado nos arts. 77 a 80, e inclusão, entre os títulos 

executivos judiciais de que fala o art. 584, da sentença tratada no art. 80; 
b) acréscimo de um parágrafo ao art. 330 com a seguinte redação: "Conforme a natureza do caso, 

pode o juiz, ao seu prudente arbítrio, estabelecer dilação para prova dos fatos argüidos"; 
c) que o art. 174 sobre férias coletivas tenha a mesma redação do art. 40 do Código de 1939; 
d) que o § 4º do art. 20 tenha a seguinte redação: "Nas ações de valor  

inestimável ou pequeno, os honorários serão fixados consoante apre-  
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ciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das letras "A" a "C" do parágrafo anterior"; 
e) simplificação ainda maior do procedimento sumariíssimo, admitindo-se: o início do processo 

mediante comparecimento da parte em Cartório e redução a termo de suas declarações; a intimação das 
testemunhas apenas quando a parte interessada requerer; e a citação postal, de ordinário por via postal, 
recorrendo-se ao Oficial de Justiça quando for impossível ou se frustrar a citação postal. 

 
1.1 – Código de Processo Penal: 
Reconhecem-se os avanços que o anteprojeto apresenta, mas afirma-se que o mesmo traz grandes 

preocupações à magistratura nacional, nos seguintes pontos: 
a) na retirada do Judiciário da supervisão da respectiva policia; 
b) na excessiva ampliação das atribuições do Ministério Público em detrimento das dos Juízes, 

máxime na direção do processo; 
c) na eliminação da ação privada subsidiária; 
d) na multiplicação dos recursos. 
 
1.2 – Código Penal: 
Concluiu-se que o novo Código não traz qualquer substancial melhoria ao atual sistema de penas. 

Recomenda-se estudo para substituição do referido sistema de modo a permitir que os presídios fechados, 
de segurança máxima, sejam reservados exclusivamente para os sentenciados perigosos à sociedade. 

Para os demais réus: 
– prisões abertas, prisão albergue; 
– interdições de direitos (elevadas, em certos casos, à categoria de penas principais); 
– introdução da probation; 
– ampliação do sursis, do livramento condicional e da pena de multa calculada em função do 

rendimento bruto do condenado e não em relação ao salário mínimo. 
 
1.3 – Lei Antitóxicos: 
Concluiu-se que essa lei, em seus propósitos recuperatórios, é manifestamente falha; e em 

disposições processuais, francamente inexeqüível. Entende-se urgente a sua reformulação, oferecendo-se 
as seguintes sugestões iniciais: 

a) quanto ao rito processual, adoção, como básico, do atual rito sumário; 
b) facultar-se ao Juiz, perante a personalidade de réus primários, ampla possibilidade de converter a 

pena de reclusão em detenção, com vistas à concessão de sursis; 
c) reformulação do critério relativo à fixação das multas, num sentido realístico; 
d) previsão de um tratamento especial para os "experimentadores primários", que forem encontrados 

com pequena quantidade de psicotrópicos, e que pari passu não sejam traficantes. 
 
II – Aperfeiçoamento do Poder Judiciário 
 
Foram aprovadas pela Assembléia as seguintes conclusões: 
2.0 – Garantia de Vencimentos Condignos para a Magistratura dos Estados. 
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A Assembléia, em defesa da valoração, aperfeiçoamento e afirmação do Judiciário, como Poder do 
Estado Federal, entende que os vencimentos da magistratura dos Estados-Membros devem ser garantidos 
por preceito constitucional ou lei complementar. Neste sentido, aprovou-se o envio de mensagem ao Senhor 
Presidente da República e ao Senhor Ministro da Justiça para que sejam adotados os seguintes princípios 
imperantes no Rio Grande do Sul, como preceito da Constituição Estadual: 

a) vencimento mínimo correspondente a dois terços dos vencimentos dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, para os Desembargadores; 

b) diferença não excedente de cinco por cento entre as diversas entrâricias; 
c) diferença máxima de dez por cento entre a entância mais elevada e os Desembargadores; 
d) vencimento mínimo correspondente à média aritmética entre os Desembargadores e os Juízes de 

entrância mais elevada, para os membros do Tribunal de Alçada, onde houver; 
e) suplementação, pela União, aos Estados carentes, de recursos financeiros. 
 
2.1. – Aperfeiçoamento Cultural dos Juizes 
 
A fim de atender ao objetivo de aprimoramento cultural dos magistrados, a Assembléia aprovou: 
a) criação, nos moldes da experiência gaúcha, de cursos de preparação ao ingresso na magistratura 

e de aperfeiçoamento de magistrados; 
b) criação, pela, União, da Escola Superior da Magistratura, com sede em Brasília; 
c) realização, pelas Associações de Magistrados, com apoio dos respectivos Tribunais de Justiça e 

ajuda de instituições oficiais, ou não, de um programa sistemático de aperfeiçoamento da magistratura, 
através de cursos, estágios, seminários, etc, no Brasil ou no Exterior. 

 
2.2. – Juizes Substitutos de Desembargador 
 
Aprovou-se sugestão para criarem-se, em caráter permanente, onde não houver, cargos de juízes 

substitutos de desembargador, escolhidos dentre os integrantes da última entrância, a fim de evitar 
retardamento da prestação jurisdicional. 

 
2.3. – Criação de Tribunais de Alçada 
 
Foi aprovada sugestão para ser criado Tribunal de Alçada, onde o número de processos exija a sua 

instituição e o prestígio do Poder o reclame. 
 
2.4. – Aparelhamento dos Fóruns 
 
Aprovou-se envio de sugestão aos Tribunais de Justiça, sobre a necessidade de serem consignadas 

dotações na tabela orçamentária do Tribunal de Justiça, destinadas ao aparelhamento e conservação dos 
fóruns, no que tange a materiais permanentes e de consumo, inclusive custeio de correspondência oficial do 
Juizado. 

 
2.5. – Residência para Juízes 
 
Adotou-se, como conclusão, providenciarem as Associações de Magistrados  

medidas para construção de residência do Juiz, nas Comarcas interioranas, e  
para o financiamento da casa própria do Juiz, nas Capitais,  
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recorrendo-se, como subsídio a ser adaptado às condições locais, o plano habitacional da Associação dos 
Juízes do Rio Grande do Sul. 

 
2.6. – Previdência e Seguridade Social 
 
Concluiu-se que os Tribunais de Justiça e Associações de Magistrados devem adotar medidas para 

solucionar o problema previdênciário dos magistrados e das respectivas famílias. 
 
2.7. – Gratificação ao Juiz Eleitoral, nas Substituições 
 
Aprovado o envio de sugestão ao Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que o Juiz Eleitoral, 

substituindo outra Zona, deve perceber gratificação, ainda que cumulativamente. 
 
2.8. – Tratamento Condigno para com o Poder Judiciário 
 
Foi aprovado o envio de memorial a Governadores de Estado no sentido de que, enquanto não 

houver solução definitiva e prioritária do problema "vencimentos", sejam corrigidas as distorções existentes 
em relação ao tratamento do Executivo para com os membros do Poder Judiciário, mormente quando este 
pleiteia aumento da magistratura ou faz reivindicações em benefícios do Poder. 

 
III – Criação da Federação de Associações de Magistrados do Brasil 
 
Ressaltou que ficam ratificados os entendimentos para formação da Federação das Associações de 

Magistrados Brasileiros, cujos estudos de conjuntura e estatutos serão objeto do próximo Congresso em 
Fortaleza, Ceará, considerando a necessidade de um órgão que possa representar nacionalmente os 
Magistrados. 

Tenho, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o maior respeito e a mais profunda admiração pelo Poder 
Judiciário, ao qual tive a honra de pertencer na qualidade de Presidente da 1ª Junta de Conciliação e 
Julgamento instalada em nosso Estado. A lembrança de minha passagem por aquele cargo desperta 
sempre saudade, não apenas por que fui feliz na experiência, como pela oportunidade que me ofereceu de 
aprender, ao vivo, como é difícil ao homem julgar os interesses de outros homens com o espírito voltado 
para a solidariedade ao próximo que não deve faltar, mas, ao mesmo tempo, mantendo o necessário 
equilíbrio na justa interpretação e aplicação da Lei, ante as fraquezas de cada um. 

Aqueles anos de judicatura trabalhista me ensinaram, na intimidade, a apreciar melhor os deveres, 
obrigações e comportamento dos Magistrados, as encruzilhadas tantas vezes oferecidas à sua deliberação, 
em cuja opção não podem nem devem interferir, nem os sentimentos de amizade ou simpatia, nem o temor 
aos grandes e poderosos, mas, simplesmente, o discernimento tão perfeito quanto possível na aplicação do 
texto legal, que dá tranqüilidade de espírito e paz à própria consciência. 

É a meu ver uma das mais complexas missões que o cidadão pode assumir. Daí porque o meu 
respeito e a minha admiração por aqueles que, de moços, encaneceram no exercício do sacerócio da 
Magistratura, cumprindo com elevação, dignidade, sabedoria e eficiência sua nobre e árdua missão, a 
serviço da comunidade. E a Magistratura do Espírito Santo, que tão de perto conheço, não faz exceção. Ao 
contrário, é a afirmação dos princípios morais básicos que lastreiam e exaltam as diretrizes da Justiça 
brasileira. 

O primeiro Congresso Brasileiro dos Magistrados reflete bem o desejo geral manifestado pelo 
aperfeiçoamento das Leis, das condições necessárias à sua boa aplicação e dos meios, inclusive, para 
aprimorar os próprios conhecimentos dos pretendentes e dos que são elevados à nobre e difícel condição 
de julgadores. 
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Inserindo nos anais da Casa as conclusões a que chegou o encontro, quero também enviar minhas 
congratulações aos autores da iniciativa e aos eminentes participantes, pelos resultados obtidos, bem como 
demonstrar a todos minha solidariedade e meus aplausos por essa democrática manifestação de vontade 
que há de frutificar pelos seus elevados fundamentos. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Guerra. 
O SR. PAULO GUERRA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabemos que a radiodifusão iniciou-se no 

Brasil no ano de 1922, com uma pequena estação transmissora, instalada no alto do Corcovado no Rio de 
Janeiro, com a finalidade específica de transmitir os festejos da nossa independência, especialmente o 
discurso do Presidente Epitácio Pessoa, que, assim, iniciou a primeira irradiação feita no Brasil, ao 
inaugurar no dia 7 de setembro daquele ano a Exposição do Centenário da Independência. 

Mas, Sr. Presidente, somente no ano seguinte, em 1923, há precisamente meio século, surgiu em 
definitivo a primeira estação radiodifusora em nosso País, pioneira no gênero em toda América Latina. A 
Rádio Clube de Pernambuco, hoje integrando a cadeia de Rádio e Emissoras Associadas, fundada naquela 
oportunidade graças ao idealismo de Oscar Moreira Pinto e João Cardoso Ayres, já desaparecidos do nosso 
convívio, e, ainda, de Mário Pena, atualmente sob a direção do brilhante jornalista José Carlos Poncel Neto, 
que chefia com uma inteligência magnífica, plenamente decidida, a mais possante radiodifusora do 
Nordeste. 

Guardo, Sr. Presidente, como uma das mais gratas reminiscências da minha infância, a voz do 
primeiro locutor profissional da América Latina, Abílio de Castro, já hoje alquebrado pelos anos, transmitindo 
a toda região, na hora do angelus, a Ave Maria, que quase todas as famílias nordestinas ouviam ungidas da 
maior emoção. Assim, lembrando esse fato, o faço para saudar, nesta oportunidade, na pessoa de Abílio de 
Castro, todos os profissionais da radiodifusão do País. 

Pouco tempo depois, surgiu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e, em seguida, foram-se 
instalando, em todas as Capitais dos Estados, radiodifusoras, integradas ao serviço do desenvolvimento 
nacional. 

Sr. Presidente, ao registrar, nesta oportunidade, o cinqüentenário da Rádio Clube de Pernambuco, eu 
o faço com as homenagens do meu Estado aos seus fundadores, especialmente externando o nosso preito 
de saudade a Oscar Moreira Pinto, idealista obstinado, que dedicou toda sua existência à causa da 
radiodifusão. 

Ao assinalar, Sr. Presidente, com justificada alegria o Cinqüentenário da nossa primeira estação de 
radiodifusão, desejo também lembrar o fato de que, segundo o Correio do Povo de Porto Alegre, já em 
1892, em Mogi das Cruzes, São Paulo, o Padre Roberto Landell de Moura, brasileiro, natural de Porto 
Alegre, realizando experiência com um rústico aparelho e utilizando uma válvula semelhante à de Crookes, 
de três eletródios, conseguiu receber e transmitir, à distancia, a palavra humana através do espaço, sem 
emprego de fios. 

Essa contribuição ao enriquecimento da telecomunicação em todo o mundo, desejo registrar, para 
que o futuro possa fazer justiça a esse brasileiro ilustre, cujo trabalho continua ignorado, em pleno século da 
telecomunicação, ele que foi o Santos Dumont da radiodifusão. 

Sr. Presidente, desejo ainda transmitir ao Ministro Mário Andreazza e ao  
ilustre Diretor do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, o apelo,  
que tenho em mãos, do Presidente da Associação Comercial de Pernambuco, Sr. José  
Fernando Lôbo, que alia às suas qualidades de líder da prestigiosa clas-  
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se a excelente vocação de administrador e de homem sempre voltado para os melhores interesses do meu 
Estado e do País. 

Apelo, repito, que a Associação Comercial de Pernambuco faz, não como um diagnóstico nem uma 
fotomontagem, mas uma radiografia, com o objetivo de assegurar ao Porto do Recife que, com o calado de 
dez metros e permanentemente assoreado pelos rios Capibaribe e Beberibe, já não oferece perspectiva de 
acompanhamento da dimensão atual da Marinha Mercante Nacional a possibilidade de satisfazer às 
mínimas necessidades do comércio exportador e importador do meu Estado, e que passo a ler, na certeza 
de que o nosso interesse é o de colaborar com S. Ex.ª o Sr. Ministro dos Transportes, cuja gestão à frente 
de sua pasta já o fez credor da gratidão e do reconhecimento do povo pernambucano. 

Diz o memorial: 
"O porto atual do Recife já não recebe navios com carga superior a 29 mil toneladas. A pequena 

profundidade das águas do porto do Recife, a que já aludimos, tem afetado o seu movimento e causado 
inestimáveis prejuízos. 

É fácil inferir-se todas as conseqüências dessa realidade. Entre elas deve-se considerar a que levou 
os grandes cargueiros e navios-tanque de maior tonelagem riscarem o porto do Recife, o principal do 
Nordeste, de suas rotas. 

Diante, pois, do angustioso problema do assoreamento do porto do Recife, em conseqüência da falta 
de dragagem há mais de um ano, vem esta Associação, que congrega todas as classes empresariais do 
Estado, apelar para o alto espírito de administrador de V. Ex.ª, no sentido de determinar aos órgãos 
competentes desse Ministério o imediato reinício da dragagem do nosso porto. 

Recentemente, levantamento batimétrico efetuado pelo Departamento Nacional de Portos e Vias 
Navegáveis, constata o real assoreamento existente. A falta de dragagem de um porto situado na foz de rios 
poderá acarretar, a curto prazo, uma limitação impresivível nas escalas de navios, e isso é evidente, 
impossibilitará o escoamento dos nossos principais produtos de exportação: açúcar, cimento, algodão, 
mamona etc." 

Sr. Presidente, sabemos que o porto do Recife possui mais de três quilômetros de cais acostável, 
sendo até hoje o mais movimentado de todo o Nordeste, figurando entre os maiores do Brasil. 

Em que pese a preocupação do Diretor Regional do DNPVN, engenheiro Lourival de Almeida Castro, 
técnico zeloso e dedicado, que honra e engrandece a engenharia portuária do País, participo igualmente 
das apreensões do Conselho Diretor da Associação Comercial de Pernambuco. Se nossa preocupação não 
chega ao descrédito, devo a confiança que nos inspira à patriótica vigilância desse dedicado técnico, que 
alia os seus deveres profissionais ao interesse por tudo que diz respeito ao desenvolvimento de 
Pernambuco. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Carlos. 
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, um singular conjunto de circunstâncias 

– a exemplo do que, não raro, ocorre com correspondências que se cruzam – tem provocado desencontros 
entre o que tenho dito desta tribuna, em defesa da inclusão de Santa Catarina no Programa dos corredores 
de exportação, e o que se tem afirmado, em certos setores da opinião pública catarinense, como sendo 
minha posição neste importante assunto. Encaro-os, entretanto, como mais uma dificuldade entre as que 
têm frustrado nosso comum objetivo – governo e povo – de atender àquela legítima aspiração da gente 
catarinense. 
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De outra parte, tais desencontros têm sido os melhores e indispensáveis insumos para que se 
alimente uma sutil campanha com o inexplicável objetivo de incompatibilizar-me com a população da região 
Norte de meu Estado, especialmente aquela que trabalha no porto de São Francisco do Sul. 

Com o único propósito de desfazer aquelas circunstâncias e pôr a nu a controvérsia sobre minha 
posição, cumpro o dever de voltar à questão. 

Antes, contudo, registro mais um avanço na campanha, cuja finalidade, no que me toca, é, 
exclusivamente, dotar Santa Catarina dos instrumentos indispensáveis a permitir que o Estado seja 
beneficiário dos chamados "corredores de exportação". Refiro-me à notícia da visita que, no momento, uma 
delegação do Estado-Maior das Forças Armadas, chefiada por seu Subchefe, o ilustre Almirante Herick 
Caminha, ex-Chefe do 5º Distrito Naval, sediado em Florianópolis, realiza a meu Estado com a incumbência 
de estudar o problema. Confio em que a tarefa cometida a tão categorizada equipe seja coroada de êxito e 
os corredores de exportação cheguem a Santa Catarina e sua implantação obedeça a critérios técnicos que 
atendam às peculiaridades do Estado. 

Voltemos, agora, às dificuldades e à tentativa de incompatibilização referidas ao início destas 
palavras. A melhor maneira será recordar, aqui, o que disse desta tribuna, ou fora dela, sobre o problema de 
tão alta importância para o futuro de Santa Catarina. 

Vejamos primeiro as dificuldades. Que disse sobre elas? Como sabe o Senado, ocupei-me do 
assunto, desta tribuna, quatro vezes, nas sessões de 28 de março, 31 de maio, 20 e 27 de setembro. Após 
comentar a evolução da economia catarinense, à luz de dados estatísticos, afirmei: 

"Por tudo isso, Sr. Presidente, nossa compreensão não alcança ter sido o nosso Estado praticamente 
excluído do programa dos Corredores de Exportação, principalmente porque eles terão para a região 
Centro-Sul importância semelhante àquela dos programas especiais em boa hora instituídos pelo 
Presidente Emílio Garrastazu Médici – PIN, PROTERRA, PROVALE e PRODOESTE – para as outras 
regiões do nosso País." 

A tentativa de incompatibilidade situa-se na alegação de que manifestei preferência pelo porto de 
Itajaí como saída do Corredor de Exportação de Santa Catarina. As primeiras notícias sobre o que 
denomino "interpretação errônea" dos meus pronunciamentos, ocupei a tribuna, em 20 de setembro, na 
tentativa primeira de desfazer o que considero um lamentável equívoco. Encerrei minha fala com um apelo 
para que tomassem conhecimento de meus discursos, onde "encontrarão a resposta adequada à descabida 
crítica, que mais desserve ao nosso Estado do que lhe acrescenta prestigio e força". Apesar de a imprensa 
ter publicado resumo de meu discurso e, em alguns casos, ter comento a situação, como o fez o colunista 
Adolfo Zigelli de o Jornal de Santa Catarina, foi baldado meu esforço, eis que prosseguem as alegações 
naquele sentido. Reproduzo, para esclarecer sua improcedência, todos os trechos dos discursos que se 
referiram, no caso dos corredores de exportação, aos portos catarinenses: 

"Temos, também, por onde exportar: os cinco portos catarinenses – Itajaí, São Francisco do Sul, 
Imbituba, Laguna e Florianópolis – apresentam pré-requisitos naturais capazes de faze-los grandes 
escoadouros de nossa produção e de parte da produção dos Estados vizinhos." 

 
O porto de Itajaí – o mais movimentado do Estado, cujos serviços de dragagem foram, após  

longos anos de espera, realizados em 1970, por determinação expressa do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, e graças à capacidade de realização do Sr. Ministro dos Transportes,  
aguarda a construção de um terminal pesqueiro e o equipamento do seu cais acostável, objeto da 
preocupação dos sindicatos portuários que, recentemente, me dirigiram apelo no sentido de conse-  
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guir, até mesmo através de compra por esses sindicatos, 3 (três) sugadores pneumáticos de embarque e 
desembarque por sucção e 1 (um) guindaste conjugado com pás mecânicas conhecidas como 
"carregadeiras de granéis". 

 
O porto de São Francisco do Sul, de extraordinárias condições naturais, aguarda, há longo tempo, 

seu perfeito aparelhamento. 
 
O porto pesqueiro de Laguna, solução que, já em 1965, tive ocasião de propor aos poderes 

competentes, terá sua primeira etapa concluída somente em fevereiro de 1974. 
 
Imbituba, responsável pelo escoamento de todo o carvão brasileiro coqueificável, é outro porto a 

clamar por urgentes obras de ampliação e complementação. 
 
Florianópolis, Capital do Estado, não tem merecido, no que se refere a seu porto, a devida 

consideração." (Do discurso de 28 de março de 1973.) 
 
No pronunciamento de 31 de maio, comentei a repercussão havida na imprensa relativa ao meu 

discurso de 28 de março, e dei contas da audiência que mantive, em 25 de maio, com o ilustre Ministro dos 
Transportes, Coronel Mário Andreazza. Disse então: 

"Tive a grata satisfação de colher a atenção e a simpatia de S. Ex.ª, para a nossa reivindicação. Após 
a exposição que lhe fiz, com base no discurso que proferi a 28 de março, mereci de S. Ex.ª o testemunho 
generoso no sentido de que o problema seria examinado, tendo em vista a justa reivindicação do Estado 
que tenho a honra de representar nesta Casa." 

Voltei à tribuna, em 27 de setembro, para comentar a visita a meu Estado, no dia 24 daquele mês, do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General Emílio Garrastazu Médici. Disse, então, citando o 
memorial entregue pela Associação Comercial e Industrial de Itajaí: 

"Como sabemos que os investimentos governamentais precisam antecipar-se, em muito, às 
iniciativas privadas, pois geralmente agem como seus catalisadores, solicitamos a atenção dos órgãos 
federais para a situação típica dos portos catarinenses, onde é possível uma especialização crescente de 
atividade: São Francisco do Sul com granéis, Imbituba com carvão e Itajaí com carga geral, principalmente 
madeira e produtos industrializados diversos." 

Verifica-se, assim, que em momento algum, ao me referir aos portos de Santa Catarina, particularizei 
situações ou reivindiquei para Itajaí privilégio de qualquer natureza. Como de resto, Sr. Presidente, não 
reivindiquei privilégio para nenhum dos outros portos do meu Estado. 

Tanto mais descabida é a alegação, quando se verifica que o porto de São Francisco do Sul tem 
merecido de minha parte especial atenção. Para exemplificar, relembro meus discursos de 5 de outubro 
corrente, relativo à cobrança da Taxa Diferencial incidente nas operações daquele porto, e de 13 de abril 
deste ano, quando comentei declarações do ilustre Almirante Amaral Sabóia, Comandante do 5º Distrito 
Naval, sobre a instalação de uma base naval em São Francisco do Sul. 

Poderia ainda acrescentar, Sr. Presidente, que, na Sessão Legislativa de 1972, tive oportunidade de 
dar conhecimento à Casa de telegrama que recebi do Exmo. Sr. Ministro dos Transportes, testemunhando 
meu interesse no sentido de que se iniciasse o serviço de dragagem do porto de São Francisco do Sul. 
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Espero, Sr. Presidente, que estes esclarecimentos sejam suficientes para sensibilizar aqueles que, 
desavisadamente, têm destorcido meu pensamento com relação à inclusão de Santa Catarina no Programa 
dos Corredores de Exportação. 

Quero, apenas, acrescentar ainda, Sr. Presidente, que dei essa explicação e pronuncio este discurso 
para elucidação do problema junto a certos setores da opinião pública catarinense, pois aqui, no Senado 
Federal, quando de um dos meus últimos discursos sobre esse assunto, tive a honra e satisfação de 
receber inúmeros apartes, não só de nobres colegas da minha Bancada, como também do nobre Senador 
Franco Montoro, todos eles confirmando a isenção e a imparcialidade com que me tenho havido, quando 
defendo qualquer interesse do Estado que tenho a honra de representar. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço o nobre Senador Guido Mondin. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Era precisamente isso que desejava dizer-lhe neste aparte. 

Testemunhamos, constantemente, o comportamento, os critérios de V. Ex.ª ao abordar, em particular, 
assuntos pertinentes ao Estado de Santa Catarina. Hoje, V. Ex.ª volta a tratar do asunto, repetindo 
intervenções anteriores, nas quais nos convenceu pela segurança e certeza do seu pensamento. Então, 
nós, vizinhos de Santa Catarina, é que podemos falar do acerto da batalha que V. Ex.ª vem travando. 
Amanhã, quando estiver estabelecido o Corredor de Exportação em Santa Catarina, aqueles que, agora, 
não terão, não sei por que motivos, entendido V. Ex.ª, irão aplaudi-lo. Temos a convicção de que assim 
acontecerá. Não recordo de uma questão, levantada por V. Ex.ª nesta Casa, que não viesse, cedo ou tarde, 
a ser reconhecida. Mas, neste caso dos corredores de exportação, um dos quais V. Ex.ª pleiteia para Santa 
Catarina, já estou a ouvir e a sentir os aplausos que virão, até redimindo as incompreensões de hoje. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Agradeço o aparte do nobre Senador Guido Mondin, que, neste 
momento, está no exercício da Liderança da Maioria, o qual vem reforçar a argumentação que procurei 
produzir neste meu discurso, em defesa da real colocação que fiz do problema dos corredores de 
exportação. 

Poderia, Sr. Presidente, ainda citar a exposição que fiz ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, quando da audiência que Sua Excelência concedeu aos observadores parlamentares ao 
vigésimo sétimo período de sessões da ONU. 

Fomos ao Senhor Presidente da República para entregar-lhe o relatório que redigimos. E, após o 
cumprimento dessa tarefa, pedi a Sua Excelência licença para abordar alguns problemas de interesse de 
meu Estado, alguns de interesse geral, para colocar a questão com exatidão. 

O Senhor Presidente da República, atendendo ao meu pedido, acrescentou: "Naturalmente, 
problemas de Santa Catarina." Esclareci que nem todos eram problemas do interesse de Santa Catarina; 
um deles tratava da situação dos trabalhadores portuários no Brasil inteiro, em face de uma resolução da 
Superintendência Nacional de Marinha Mercante, problema, aliás, já resolvido através de outras decisões 
daquele órgão. 

Mas um dos assuntos que levei ao Senhor Presidente da República foi, justamente, o dos corredores 
de exportação, quando entreguei a Sua Excelência publicação do primeiro discurso que pronunciei. E, em 
nenhum momento daquela audiência, nem, dos discursos que aqui pronunciei e, mesmo no Memorial que a 
Associação Comercial e Industrial de Itajaí fez chegar as mãos do Chefe do Governo, quando de sua visita 
a Florianópolis, nem ali, na minha presença, houve a preocupação de se pleitear a saída do Corredor de 
Exportação de Santa Catarina para este ou àquele porto. Sempre se colocou o problema em outros termos. 

Reivindicamos o Corredor de Exportação; entendemos que ele pode ter uma ou várias saídas, mas 
essa questão deve ser resolvida pelos técnicos, deve ser resolvida por aqueles que irão executar a medida 
por nós pleiteada. 
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Estes, Sr. Presidente, os esclarecimentos que eu queria dar, agradecendo o aparte do nobre líder e 
agradecendo, acima de tudo, a atenção da Casa. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, em, nossa realidade econômica e 

social, torna-se cada vez mais clara a existência de dois brasis: um Brasil oficial e um Brasil real. O Brasil 
oficial pode ser caracterizado na expressão oficial do Governo: o custo de vida, desde janeiro até o fim, de 
dezembro de 1973, será de 12%; o Brasil real é o das donas-de-casa, é aquele que o chefe de família 
sente, os trabalhadores, os funcionários, aqueles que vivem do seu salário. 

Todos os dias, Sr. Presidente, chegam ao nosso gabinete representações não apenas individuais 
mas de organizações, congressos, reunindo ou representando milhões de brasileiros. Neste momento, 
estamos recebendo uma representação de trabalhadores que participaram de um congresso da Federação 
de Trabalhadores nas Indústrias de Artefatos de Borracha. 

Acabam eles de enviar ao Presidente da República e ao candidato à Presidência, General Ernesto 
Geisel, as conclusões de seus estudos. Essas conclusões partem da difícil situação que está atravessando 
a família trabalhadora no Brasil, nos dias de hoje, e argumentam, com alguns fatos. 

Dizem, nesta representação, os trabalhadores da borracha: 
"O Brasil enfrenta uma crise de leite, de carne, de trigo, de arroz, de feijão, com ameaça de falta de 

açúcar no Nordeste. 
A carne não existe para quem tenha um salário de quatrocentos cruzeiros, já que o quilo desse 

alimento custa de catorze a dezesseis cruzeiros; e a de preço inferior é constituída apenas de ossos e sebo. 
O feijão nacional passou a custar oito cruzeiros o quilo e o importado não existe em grande parte do 

País. A batata está sendo importada. 
Um trabalhador, com três filhos, aluga uma casa em bairro distante, que custa no mínimo duzentos e 

cinqüenta a trezentos cruzeiros. 
O trabalhador, para se alimentar num bar de ínfima categoria, gasta trezentos cruzeiros por mês. E a 

condução, e o aluguel, o vestuário, a higiene?..." 
E seguem, as apresentações de fatos que o Brasil conhece. 
Concluem os trabalhadores por solicitar duas providências: a primeira, que o Governo cumpra 

efetivamente os princípios da política salarial, que ele próprio definiu; que calcule com exatidão o resíduo 
inflacionário; que calcule com exatidão o aumento da produtividade nacional, como manda a lei e que 
expressamente não é cumprida pelo Governo, que calcula esse índice em quantidades, em números 
inferiores ao número real. 

A situação aí está. 
Pedem também uma revisão no salário-família. 
Dizem eles: 
"O atual salário-família do trabalhador brasileiro é de Cr$ 16,60." 
É 5% do salário mínimo. O salário mínimo vem baixando. É o próprio Ministro da Fazenda que o 

reconhece, dizendo que ninguém recebe salário mínimo. 
Engane-se S. Ex.ª: 10 milhões de trabalhadores que recebem o salário-família têm  

esse benefício calculado na base do salário mínimo. Se o salário mínimo cai, o salário-família  
também cai. E aqui está um dado apresentado pela Federação dos Trabalhadores da Borracha:  
"o atual salário-família é de Cr$ 16,60", que representa quantia irrisória. Pedem a elevação desse  
salário-família, e havia meios para isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores! O fundo de compensação do  
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salário-família, instituído para isso, tinha precisamente essa destinação e impunha ao Governo obrigação 
de, pelo ou menos, de 3 em 3 anos fazer a revisão. Ele não o fez, durante 10 anos. Houve um saldo de 3 
trilhões de cruzeiros, e o Governo transferiu esse saldo não para o bolso do trabalhador, através de um 
aumento do salário-família, mas como fonte de arrecadação ou de recursos para o INPS, já que o Governo 
nada paga ao INPS, porque os recursos do Governo são destinados a essa política mirabolante de ajuda às 
empresas de exportação e em prejuízo da base da população brasileira que vive do salário e do salário-
família. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Permite V. Ex.ª um aparte. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Com prazer, ouço o aparte de V. Ex.ª. 
O SR. GUIDO MINDON: – Nenhum de nós, nobre Senador, vai pôr em dúvida a intenção, os 

propósitos do Governo quando, no início do ano, anunciava a fixação da percentagem de inflação em 12%. 
O que é verdade é que nós, hoje, em face da inflação que absorve o mundo inteiro, estamos, apesar da 
nossa luta, a enfrentar suas conseqüências. Também não poderemos negar os esforços que o Governo 
vem desprendendo, no sentido de atender a essas reivindicações, dentre as quais uma V. Ex.ª está 
anunciando, porque a nenhum Governo serviria o clamor popular, particularmente o protesto dos 
trabalhadores. 

Então, o que é preciso compreender é que estamos em plena luta para encontrar essas soluções. O 
Governo está em constante atividade nesses sentido. 

Ainda há pouco lia palestra proferida pelo Ministro da Fazenda em São Paulo, há dois dias atrás, em 
que S. Ex.ª fixava bem os propósitos do Governo, e as dificuldades que, evidentemente, se encontram 
dentro do processo de desenvolvimento nacional. Então, naturalmente, a qualquer instante que nós 
desejarmos fixar as situações difíceis, nós as encontraremos com facilidade, mas temos que cuidar, 
evidentemente, para o processo no seu todo, como é o próprio caso da inflação. Veja V. Ex.ª, há pouco o 
nobre Senador Nelson Carneiro referia que o maior custo de vida está-se processando exatamente na 
minha cidade – Porto Alegre. Sabemos disso, pois fomos um dos primeiros a fazer essa constatação e, 
antes dessa constatação, senti-lo na própria carne. Mas, a verdade é que temos de reconhecer os esforços 
do Governo, e não podemos estar dando a impressão de que ele está insensível, marginalizado dessa 
situação. Manifestações como esta que V. Ex.ª está lendo da tribuna, também as recebo todos os dias. 
Apenas não as trazemos para o plenário, por isso que temos – V. Ex.ª sabe – os meios mais diretos de 
encaminhá-las, e é o que estivemos fazendo. De resto, ficaremos a escutar os protestos da Oposição, e 
rebatê-los sempre que possível. 

O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª observa bem: ninguém deseja isto. O Governo não o deseja. 
Mas o Governo fez uma opção. Há políticas econômicas. O Governo optou por uma, optou pela do 
chamado "Brasil grande", optou por uma – da infalibilidade governamental, dos impactos, e apresenta isto, 
que não é verdade: os 12% do aumento do custo de vida, que V. Ex.ª sabe e acaba de reafirmar, não é 
exato, mas continua a ser proclamado. 

Se V. Ex.ª ler os jornais de há 3 dias, encontrará o Ministro da Fazenda reafirmando que será de 
12%. E não tenha dúvida, nobre Senador, que talvez no fim do ano tenhamos o dado oficial 
aproximadamente de 12%, mas serão os 12% arranjados, forçados, através de certos produtos que foram, 
artificialmente baixados, para dar uma falsa impressão. 

Na realidade, o Governo optou por um caminho, caminho esse combatido pela Oposição, e agora 
está dando os seus frutos. O próprio Governo recua. 

Quando de sua exposição na Câmara dos Deputados o Ministro da Fazenda reafirmou, em  
resposta a várias objeções, que não havia excessos nos empréstimos estrangeiros ou na  
remessa de lucros, porque cada dólar aplicado no Brasil se reproduzia amplamente, e que cegos  
eram aqueles que viam perigo naqueles empréstimos. Um outro Ministro chegou a afirmar a um  
jornal que só têm, medo das multinacionais aqueles que ignoram a realidade. Fez S. Ex.ª essa  
declaração poucos dias antes, mas só foi publicada um dia depois do discurso do candidato  
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à Presidência da República, Ernesto Geisel: S. Ex.ª, com a sensibilidade que lhe deu o manejo da 
PETROBRÁS, falou do receio que tem dessas entidades. 

E o Governo adotou medida: proibiu agora, praticamente, empréstimo externo. 
Se verdade o que o Ministro afirmava, é incompreensível essa medida, porque realmente, neste ano, 

o volume de empréstimos internacionais realizados pelo Brasil – segundo dados recentes – subiu a mais de 
40%. 

É uma opção que se adotou, opção que muitos defendiam, e que nós acusamos, opção que leva a 
esse fato concreto: salários controlados rigidamente e lucros livres, porque se quer um Brasil grande. Mas 
esse Brasil grande se transforma no Brasil das grandes estruturas e no sacrifício dos pequenos, que são a 
realidade brasileira. 

Esses 12% a serem atingidos, reafirmei há pouco, dando não a minha opinião, e sim a do Congresso 
dos Trabalhadores da Borracha, que reúne trabalhadores de todo o Brasil, esses 12% já foram de há muito 
ultrapassados. 

O nobre Senador Guido Mondin confirma que recebe de todo o Brasil, diariamente, protestos 
semelhantes, inclusive de sua cidade. 

Tenho outras representações, como as dos Sindicatos Rurais do Paraná e de outros Estados. 
O SR. GUIDO MONDIN: – V. Ex.ª permite um aparte? 
O SR. FRANCO MONTORO: – Possuímos dados objetivos. 
Quanto subiram os adubos, tão necessários à produção, à pequena produção, que vem debaixo? 
O Brasil olhou muito para fora. É preciso olhar para dentro, é preciso olhar para o mercado interno, 

para o homem que trabalha, para a família que necessita do salário para manter-se com dignidade. 
Aqueles que trabalham no campo precisam de adubo. 
Qual foi o aumento do adubo? Do início do ano até agora, a média – é o sindicato oficial, 

representativo da categoria, que informa – é de 75%. 
O adubo específico da soja subiu 83%; o da batata atingiu a 72%. O que subiu menos foi o adubo 

para pastagem e milho, que alcançou a cifra de 46%. 
A média é de 12% na matemática governamental. 
É importante mencionar esse fato, não para apenas verificá-lo, mas para que se tomem atitudes. 
O fato se mantém, se repete, como o fez há pouco o Ministro da Fazenda em declarações à 

imprensa, reafirmando que o aumento será de 12%. 
Isso existe por quê? Porque não há no Brasil, infelizmente, o diálogo. 
Sr. Presidente, a crítica que fazemos, com a qual o nobre Senador Guido Mondin, concorda, não vai 

para os grandes meios de divulgação, como a televisão. Os horários de televisão são reservados ao debate, 
aos impactos do Governo. É o monólogo governamental, que precisa ser substituído pelo diálogo 
democrático. Só há uma forma de resolvermos o problema: denunciá-lo. Se não verifico o problema, se não 
faço o diagnóstico, não adianta indicar a terapêutica. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. FRANCO MONTORO: – Ouço com prazer o aparte de V. Ex.ª. 
O SR. GUIDO MONDIN: – V. Ex.ª a diz que não há diálogo, mas também não tenho  

conhecimento desse diálogo senão pelas mesmas fontes de V. Ex.ª, pela publicação da imprensa,  
pelas contínuas reuniões de ministros com as diversas classes. Todo dia estou ouvindo, estou  
assistindo, estou lendo esse diálogo. Informo a V. Ex.ª que os dados que nos trouxe sobre essa  
série de aumentos de muitos produtos, os venho lendo em publicações oficiais. Conseqüentemente, o  
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Governo está rigorosamente a par de tudo. Continuo a dizer que o Governo não se marginaliza dessa 
situação... 

O SR. FRANCO MONTORO: – Se está a par, porque diz que será de 12%? Explique V. Ex.ª esta 
matemática. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Pelo menos, desde que nasci, ouvia os mais velhos a clamarem que 
nunca se resolveria o problema econômico do Brasil senão pelo enriquecimento do País, pelo seu 
desenvolvimento. Então precisamos perseguir, perseguir sistematicamente esse enriquecimento, esse 
desenvolvimento para que cada setor seja atingido pelas suas conseqüências. Na verdade, estamos em 
pleno processo de solução, com seus altos e baixos, é natural. Qualquer país em desenvolvimento 
enferenta a mesma situação. De sorte que, como dizia em outro aparte, se ficarmos a pinçar aspectos desta 
situação, claro que também os encontrarei, tranqüilamente. O que é verdade é que temos de pensar no 
conjunto. A não perseguirmos tenazmente o desenvolvimento nacional, tal como se está fazendo no Brasil, 
jamais chegaremos a uma solução, pela interpenetração dos problemas... 

O SR. FRANCO MONTORO: – Não apoiado, duplamente não apoiado. 
É preciso mudar esse tipo de desenvolvimento. Estamos seguindo um tipo de desenvolvimento 

errado. É preciso chegar a esta verificação e suostituí-lo por um outro tipo de desenvolvimento: intensivo em 
trabalho, e não em capital; elevar o trabalho, e não o capital; estimular o mercado interno, e não as 
empresas exportadoras; defender a pequena e média empresas nacionais, e não a grande empresa 
multinacional. 

É necessária a modificação, e por isso é necessário o diálogo. 
Disse V. Ex.ª que há diálogo e que leu esses dados nos jornais. Mas o diálogo a que nos referimos – 

V. Ex.ª disse que leu nos relatórios oficiais – o diálogo a que nos referimos é o dos grandes meios de 
comunicação. E hoje, todos que acompanham os estudos de publicação, de comunicação, sabem que esse 
grande meio chama-se televisão. 

Um programa de televisão atinge 30 milhões de brasileiros. Por que não debater na televisão, no 
rádio, esses problemas, como se faz noutros países? Nos Estados Unidos, quando o Governo usa o 
programa por determinado tempo, a oposição tem direito ao que eles chamam o "egual time", o tempo igual. 
Para rebater, faz-se o diálogo. E por isso são os Estados Unidos a maior nação da terra. 

Aquelas nações que abafam a voz do povo não conseguem sequer produzir trigo. É o caso da 
Rússia, que está mendigando trigo dos Estados Unidos. Se quisermos resolver os nossos problemas, esta a 
grande lição da realidade: é preciso que os problemas sejam debatidos, e debatidos nacionalmente. Que 
não se engane o povo. Não se repita que o custo de vida vai subir 12%, quando todo mundo sabe que não 
está subindo 12%! 

É preciso, realmente, que haja uma modificação. O aspecto econômico é um aspecto setorial. E ele 
vai indo mal e vai indo mal para o Brasil mesmo. Externamente, todo dia ouvimos referências de que não há 
melhor lugar para empréstimos para investimentos do que o Brasil; os estrangeiros acham assim. Isto 
mostra um modelo de desenvolvimento. Esses fatos que acabo de apontar são uma pequena mostra de um 
desvio que existe em nosso desenvolvimento, desvio que deve ser corrigido. E esta é a hora de apontar 
este desvio, para que o futuro Governo tome as medidas necessárias a esta retificação. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª me permite um aparte? 
O SR. FRANCO MONTORO: – Com prazer. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª, fazendo crítica relativamente ao problema do desenvolvimento, 

pinça – para usar a expressão do nobre Senador Guido Mondim – este ou aquele aspecto e omite uma 
visão global sobre o problema. 
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O SR. FRANCO MONTORO: – Eu me refiro a uma posição global; os dados que apresento são 
globais. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Costumo dizer que o problema tem de ser visto na sua realidade total. Não 
podemos absolutamente nos preocupar apenas com a grande empresa, como também não é possível nos 
preocuparmos somente com a pequena empresa. Temos de estabelecer a atenção nos múltiplos setores 
em que se desdobra a vida nacional dentro da dinâmica do crescimento. Num País que cresce – e V. Ex.ª 
não vai negar este fato – o próprio processo de desenvolvimento gera distorções que necessitam ser 
corrigidas, que necessitam ser analisadas, que necessitam de retificações. Não estamos absolutamente – e 
eu já disse isso – pensando em nenhuma varinha mágica que faça coisas às maravilhas, sem nenhum 
sofrimento, sem nenhuma distorção. V. Ex.ª sabe disso e tem consciência, como sociólogo e como político, 
de que o problema do desenvolvimento equivale a uma guerra; que há sofrimentos, há dificuldades, há 
obstáculos a superar. Agora, V. Ex.ª jamais poderá negar o empenho do Governo de enfrentar esses 
obstáculos, de superar essas dificuldades e de realizar esse crescimento porque, se há falhas – e as falhas 
existem e há preocupação constante em corrigi-las –, nós estamos num índice de crescimento notável e os 
elementos de aferição, internacionalmente acatados, revelam esse crescimento. De forma que a palavra de 
V. Ex.ª tem uma valia: a de alerta; mas, tem um aspecto profundamente negativo: é aquela palavra de quem 
se sente numa profunda frustração por não reconhecer a beleza do esforço, que se faz em não medir a 
grandeza do sacrifício em que o Governo se empenha e de não proclamar o mérito desse sacrifício. que 
não é só nosso, mas de todo povo, inclusive V. Ex.ª Portanto, não devemos enveredar pela estrada triste e 
sem sol – a estrada da sombra e do pessimismo, porque não há motivos para isso e porque, quando o 
Governo estabelece uma meta, quando estabelece um programa e se esforça para realizá-lo, não está 
fugindo à verdade. E V. Ex.ª, nesse ponto, fere o estilo do debate, diminuindo-o, porque V. Ex.ª sabe que o 
Governo, ao estabelecer como meta os doze por cento, em média, no curso de um ano, para o problema do 
controle da inflação, está representando um ponto no programa, uma meta de batalha que se está 
realizando com sacrifícios; inclusive, para essa realização, há surpresas ora bonançosas, ora desastrosas, 
há surpresas de ordem climática, como V. Ex.ª não deve, absolutamente, ignorar; como há, também, as 
bonancas de uma boa safra que dá resultados extraordinários com reflexos, conforme o volume da 
producão, no preco geral dos custos. De forma que o Governo continuará essa batalha e, psicológicamente, 
deveremos estar todos irmanados, pois não acredito seja desejo de V. Ex.ª que a inflação cresça. O desejo 
de todos nós é sanear a moeda, o desejo de todos nós é dar rigidez à economia do Pais, o desejo de todos 
nós é fazer com que este País cresça e não é deblaterar sobre cinzas e como se estivéssemos no transe do 
desespero, quando não há transe de desespero, porque só há aurora de esperança e confiança e firmeza 
nos destinos maiores deste País. 

O SR. FRANCO MONTORO: – Infelizmente, a situação da família trabalhadora brasileira é de 
desespero e desespero fundado, e é preciso que cada um assuma a responsabilidade do que fez. Cito fato 
concreto: quando centenas e milhares de trabalhadores se reúnem em congresso e dirigem ao Presidente 
da República o seu protesto contra o fato de o salário-família ter ficado estacionário, não ter sido reajustado 
durante dez anos, quando havia recursos para isso, a ponto de hoje ser apenas de Cr$ 16,60 – o salário-
família do trabalhador –, quando havia recursos pagos pelas empresas. O Governo, ao invés de aplicar 
como era de lei, em lugar de aplicar a lei, tratou de modificá-la e, num artigo clandestino, escrito de uma 
forma que não quero adjetivar, para não ofender ninguém, mas cuja inverdade e insinceridade eram 
patentes, num artigo mandado num dos famosos projetos-impacto, se dizia: 

"O fundo de compensação do salario-família com o seu superávit ou o seu déficit será assumido pelo 
INPS." 
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Ora, ninguém e muito menos o Governo ignorava que não havia déficit nenhum; havia um superavit 
de mais de dois trilhões de cruzeiros antigos. 

Esse dinheiro, que era destinado por lei a rever o salário-família, a aumentá-lo de acordo com as 
necessidades, o Governo resolveu transformar em fonte de recursos do INPS. Por quê? Porque adotou uma 
política; uma posição política, uma posição que recebeu aplausos e que merece críticas e que, na hora de 
surgirem os seus efeitos, tem que ser lembrada não para aplarmos para que todos sejam bons – que 
ninguém é mau e ninguém deseja o mal dos trabalhadores. Não é isso! Estamos verificando a 
responsabilidade assumida perante a economia brasileira pelos atos praticados pelo Governo, com sanção 
muitas vezes do Congresso... 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª permite um aparte? 
O SR. FRANCO MONTORO: – Em relação a isso, o Governo teve uma opção: os recursos do 

Governo, ele os dispensa para subsídios, como por exemplo para aquela empresa de cigarros que vende 
cigarros brasileiros 50% mais barato no Paraguai e na Bolívia. É uma grande companhia estrangeira, mas 
como está exportando – e a palavra de ordem é exportar – recebe auxílio, como recebem inúmeras outras 
empresas multinacionais. Como protesto, vimos aqui outro dia, aqui no Congresso, o Professor Teófilo de 
Azeredo Santos, Presidente da Associação dos Bancos do Brasil, denunciar uma série de irregularidades 
gravíssimas, sobre a atividade das multinacionais, que recebem todo o auxílio. É uma linha política definida 
pelo Governo, que tem os méritos e tem os deméritos. Parece-nos que essa linha não interessa ao Brasil. 
Sempre temos afirmado que, em lugar do desenvolvimento para fora, o Brasil deve-se voltar para o 
desenvolvimento para dentro. Temos 65 milhões de brasileiros marginalizados; 5 milhões desses vivem do 
café, porque café é uma cultura que utiliza grande mão-de-obra. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. FRANCO MONTORO: – Qual foi a política oficial do Governo brasileiro em relação ao café? 

Erradicação do café! 
O cafeicultor é confiscado e a grande empresa é subsidiada. Ouço isso todos os dias, todas as 

semanas. O Governo não ouve. O Senhor Presidente da República não ouve, porque ele não dá audiência 
a essas entidades. 

Junto com o Deputado Sérgio Cardoso de Almeida, com o Deputado Adhemar de Barros Filho,  
com o Deputado Dias Menezes e outros, cujos nomes não me ocorrem no momento participei de um  
debate na Sociedade Rural Brasileira. Qual era a queixa fundamental dos homens da agricultura do  
Brasil, ali reunidos, homens do Paraná, Mato Grosso, Estado do Rio, Minas Gerais e São Paulo?  
Não tinham conseguido uma audiência com o Presidente da República, para apresentar os  
dados. Queixavam-se da falta de diálogo. Dias depois, na Associação dos Criadores de Gado Nelore,  
a mesma queixa. Nós nos preparamos para produzir, compramos terras, adquirimos rebanhos, adquirimos 
adubos necessários para as pastagens; enfim, tudo preparado. Quando se inicia a produção, o  
Governo resolve confiscar parte da nossa produção. É o confisco cambial introduzido em relação à  
carne, como o foi em relação à soja e como existe em relação ao café; como há, de modo semelhante,  
em relação ao leite. Como protesto, é preciso que se o diga, e isso parte não só da Oposição, pois o  
nobre Senador Carvalho Pinto se pronunciou aqui, de forma veemente, pelo fato de, por não terem  
atendido às advertências feitas por S. Ex.ª e por todos os pecuaristas brasileiros da época, chegarmos  
a esse resultado. Não se pode, agora, quando surgem os resultados negativos desta política errada,  
achar que o Governo não tem culpa; tem culpa, e o erro precisa ser corrigido. O erro não está na  
medida parcial que agora é irreversível, está praticado. O que é necessário, Sr. Presidente e  
Srs. Senadores, é que haja diálogo neste País; que quando se faça uma crítica, o Governo responda; que 
ele permita que se debata publicamente; que ouça os representantes da agricultura, da pecuária, os tra- 
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balhadores, que só são recebidos, não para reivindicar, mas no dia 1º de maio, para festejar. 

A queixa é geral. Ouvi ontem, na Assembléia Legislativa de São Paulo, na presença de um grupo 
enorme de Parlamentares daquela Assembléia, os depoimentos de três líderes sindicais do Porto de 
Santos, dizendo que "os Sindicatos estão livres, ainda, para não dizer que eles foram fechados no Brasil. 
Mas, qualquer um de nós que faça uma reivindicação ou que tenha a coragem, como fulano...," – e dava o 
nome do companheiro que dera uma entrevista relativa a uma reivindicação que tinha em vista e foi 
considerado inidôneo, não podendo concorrer às eleições porque o Ministério do Trabalho não permitiu. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. FRANCO MONTORO: – Nós teríamos, Sr. Presidente – e o meu objetivo não era fazer um 

longo discurso – ... 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Aliás, V. Ex.ª parece que objetiva fazer um monólogo, porque fala em 

diálogo mas não concede apartes. 
O SR. FRANCO MONTORO: – ...de examinar outros aspectos desta matéria, mas pretendi, apenas, 

trazer ao conhecimento desta Casa duas grandes reivindicações, de duas organizações de classe que 
representam milhões de brasileiros, mostrando a infelicidade que hoje paira sobre o Brasil. Temos dois 
brasis: um Brasil oficial, que é o dos 12% – que é reafirmado; que o Governo tenha errado, nós 
compreendemos, mas há três dias o Ministro vem dizendo que será de 12%... Este é o Brasil oficial. 

O Brasil real é aquele que os trabalhadores, os agricultores, os pecuaristas, os funcionários estão 
sentindo, e as donas-de-casa, principalmente. 

Ouço o aparte de V. Ex.ª, Senador José Lindoso. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – No curso das suas objurgatórias veementes contra o Governo, na sua 

campanha... 
O SR. FRANCO MONTORO: – A favor do povo. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Nem sempre, é simplesmente problema de visão. 
O SR. FRANCO MONTORO: – É o meu pensamento. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – ...na sua campanha, V. Ex.ª fez algumas afirmações, e vai-me permitir o 

reparo, a fim de que a verdade se sobrepaire à paixão, ao se referir ao problema do Fundo de 
Compensação do Salário-Família, V. Ex.ª disse que teria sido clandestinamente extinto, quando participou 
dos debates em torno da Lei de Reforma da Previdência Social. 

O SR. FRANCO MONTORO: – Denunciei o fato lá, muitas vezes com a colaboração do Congresso, 
como no caso do projeto-impacto que foi mandado para cá. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª o aparte, ou não? Queria saber, para me orientar. 
O SR. FRANCO MONTORO: – O aparte, sim; mas quanto ao discurso paralelo V. Ex.ª há de me 

permitir que eu aparteie V. Ex.ª. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – O que aconteceu foi o seguinte: V. Ex.ª apresentou cerca de 60 emendas 

e nenhuma sobre o problema do Fundo de Compensação do Salário-Família. 
O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª está enganado! 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª há de ver que houve uma opção. Isso é problema de 

administração, que foi lançado. 
O SR. FRANCO MONTORO: – É claro, e assumiu a responsabilidade, que eu cobro agora. 
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O SR. JOSÉ LINDOSO: – Não se deve absolutamente colocar o problema simplesmente sob um 

aspecto; porque se teve uma concepção, primeiro, de ordem administrativa: tornar o INPS um universo 
econômico-administrativo para, então, dentro desse aspecto, corrigir o problema das pensões, que V. Ex.ª 
sabia aviltantes, pelo valor dos cálculos oficiais e tradicionais. V. Ex.ª não há de negar que o Governo 
marchou num sentido, dentro de uma opção, que pode merecer a critica de V. Ex.ª, porque V. Ex.ª foi eleito 
para criticar, foi eleito, inclusive, com a função absoluta de fazer oposição... 

O SR. FRANCO MONTORO: – De fiscalizar. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – ...de forma que está fazendo seu ofício, que nem sempre é cômodo, 

porque, muitas vezes, para fazê-lo, V. Ex.ª nega o sol com a peneira, como se diz no ditado. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Só que, no caso, a peneira é de V. Ex.ª e o sol é meu. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Isso é presunção de V. Ex.ª... 
O SR. FRANCO MONTORO: – Consulte as donas-de-casa. Ou V. Ex.ª acha que os 12% ... Vamos 

substituir o símbolo pela realidade: qual a peneira, qual o sol? 
O SR. JOSÉ LINDOSO:  – Sei que é incômodo V. Ex.ª falar do problema do Fundo. V. Ex.ª foi omisso 

no assunto, não debateu na oportunidade. Mas, quero colocar o problema dentro daquele aspecto em que o 
Fundo do Salário-Família, que era uma opção – e é uma opção manter ou não manter o Fundo – foi 
transformado num universo, se corrigiu num sentido de melhorar a distribuição de renda, o valor das 
pensões, alcançando, abrangendo portanto, um maior número de pessoas beneficiadas. Então, não houve 
a clandestinidade, Sr. Senador. Como houve, se V. Ex.ª participou, emendou, discutiu a lei? Onde está essa 
clandestinidade, senão na paixão de V. Ex.ª, senão na distorção de V. Ex.ª na colocação dos problemas? 
Não houve absolutamente clandestinidade. E quando V. Ex.ª diz que o Brasil subsidia para crescer em 
exportação e esquece de crescer para dentro, interiormente, também V. Ex.ª omite que estamos 
pretendendo fazer um crescimento harmônico, integral. E V. Ex.ª omite totalmente o Programa de 
Integração Nacional; omite o plano de saneamento que vai levar água a todo o interior. V. Ex.ª omite, 
propositada e maliciosamente, o programa da casa própria. É um programa válido, em que pesem a todos 
os defeitos que a Oposição possa apontar. V. Ex.ªs omitem, portanto, que quando fazemos um programa de 
exportação estamos compensando, tecnicamente, para poder importar as máquinas necessárias à abertura 
de estradas, a fazer o desenvolvimento, a criar os corredores de exportação, aumentar, dentro de uma 
escalada de Brasil-gigante, todo esse esforço. 

O SR. FRANCO MONTORO: – O mal é o "Brasil-gigante". 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Num fato, V. Ex.ª está certo: Isto é desenvolvimento e esse combate à 

inflação exige, um comportamento de sacrifício e de guerra. Estamos nessa guerra contra o pauperismo. 
Quando V. Ex.ª fala, omite, totalmente, a ação do MOBRAL que eleva o nível de toda a massa trabalhadora 
para lhe dar a dimensão de cidadania. Então, V. Ex.ª não dá o quadro completo, mas, sim, à feição dos 
interesses partidários de V. Ex.ª, omitindo todo um esforço sério, que se está fazendo, de construir um 
Brasil, colocando-o para a frente e de pôr as coisas dentro das possibilidades e de nos tornarmos um povo 
respeitado. Nesse aspecto, discordo totalmente das colocações de V. Ex.ª. Que se faça crítica, mas 
colocando nela todos os valores, para o julgamento efetivo dessas diversas opções políticas, e, no final, 
termos tranqüilidade absoluta de que um Brasil que se integra, um Brasil que faz alfabetização, um Brasil 
que quebra os elos do pauperismo, é um Brasil que cresce. E esse crescimento não se faz por milagre e 
sim com sacrifício. Um Brasil que se afirme como uma Nação, com as responsabilidades de uma potência 
que assuma os seus desígnios de paz e de ordem. 

O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª usa muitos adjetivos e esquece os substantivos. Essa luta 
contra o pauperismo é exatamente o que não se vê; há visões parciais e visões globais. 
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O SR. JOSÉ LINDOSO: – As parciais são de V. Ex.ª. 
O SR. FRANCO MONTORO: – As visões globais são fixadas pelos critérios sociológicos e 

econômicos objetivos. O PIS, por exemplo, V. Ex.ª o omitiu; não apresentou emenda com relação ao Fundo 
de Compensação. E não precisava emenda, é supressão, nobre Senador. Enfim, se V. Ex.ª tivesse boa 
memória, teria ouvido ou lido o veementíssimo discurso que fiz. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Posteriormente. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Não; na hora da votação, na hora decisiva. Falei pela Imprensa. É 

claro que V. Ex.ª faz a crítica que, de vez em quando, alguns eleitores me fazem, quando me dizem: "Como 
se compreende que V. Ex.ª não proteste contra isso?" 

Cansei de protestar. Acontece, entretanto, que não há divulgação, porque há uma censura neste 
País. Os grandes meios de comunicação não são acessíveis, não estão abertos aos parlamentares. Os 
grandes problemas nacionais não são discutidos. Não há diálogo sobre os problemas nacionais; existe o 
monólogo chamado "impacto". De tempos a tempos, vem o Presidente e apresenta uma medida: por 
exemplo, em relação à Previdência Social, apresentou dois aspectos positivos, sobre os quais não 
contestei. Não era necessário que eu viesse, aqui, elogiar o Presidente por ter feito isso. Estou apontando 
os aspectos negativos. Realmente, reajustou. Mas, no seu debate, se limitou a apresentar esses dois 
aspectos e omitiu todos os outros aspectos gravíssimos como, por exemplo, a extinção do Fundo de 
Compensação do Salário-Família; dobrar a contribuição dos autônomos; portanto, aumentar de 100%, e 
uma série de outras medidas amplamente discutidas – não vamos retomá-las aqui. 

V. Ex.ª se refere ao PIS. O problema é de fome e de miséria. O PIS veio ao Brasil atendendo a um 
apelo do Senhor Presidente da República, depois de visitar o Nordeste. S. Ex.ª disse que encontrou uma 
miséria tão grande que ela não poderia continuar; era necessário uma providência urgente. Quinze dias 
depois, tivemos um Programa-impacto: Plano de Integração Social, e veio o projeto – 1970. 

Estamos em fins de 1973. Pergunto a V. Ex.ª e a qualquer representante do Governo: apontem-me 
um empregado que tenha recebido um cruzeiro, para combater a sua miséria. Mas dizem, ele fez poupança! 
De fato, fez: o Fundo de Compensação do Salário-Família era uma poupança de trilhões de cruzeiros mas 
nunca chegou ao bolso do trabalhador. O PIS, por enquanto, está sendo creditado em nome do trabalhador, 
mas ele nada pode receber; por enquanto, zero. 

O SR. GUIDO MONDIN: – V. Ex.ª me permite? 
O SR. FRANCO MONTORO: – Talvez daqui a alguns anos venha a receber; hoje, nada. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Mas, é da lei e V. Ex.ª sabe que o é. 
O SR. FRANCO MONTORO: – São dessas leis – se me permitem a expressão – que poderíamos 

chamar "tapeativas". 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Não! V. Ex.ª sabe que nenhum País cresce sem poupança! 
O SR. FRANCO MONTORO: – No ano seguinte, o Ministro do Trabalho foi a Genebra e disse que no 

Brasil, agora, com o Plano de Integração Social, o trabalhador vai participar não apenas do lucro, mas vai 
participar do faturamento, e vai ser um 14º ... 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª sabe que é do faturamento. 
O SR. FRANCO MONTORO: – É verdade, mas tudo isso é tapeação. É verdade que ele participa do 

faturamento... 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – O trabalhador não contribui absolutamente com o PIS; ele participa do 

movimento, do crescimento nacional. 
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O SR. FRANCO MONTORO: – ...é verdade que recebe na sua conta contabilizada, mas a verdade, 
também, é que até hoje, passados três anos, não recebeu nada. Portanto, isso não é a solução para quem 
está sofrendo fome agora. Fome se mata com dinheiro e com alimento e não com promessas. As empresas 
estrangeiras não recebem promessas; recebem subsídios, ali, na hora, para poder participar do negócio. E 
o que acontece no Brasil é que – e essa é a grande versão – quando se quer incorporar o trabalho à vida 
nacional, sobre ele recai uma pesada taxa: 43%, que é a soma dos encargos sociais que recaem sobre o 
trabalho. É o imposto sobre o trabalho. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Não só da responsabilidade do trabalhador. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Não; da empresa. E isso desestimula a utilização do trabalho, 

desestimula ao aproveitamento do trabalho. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª gaguejou, porque faz sempre as colocações destorcidas. Não há 

imposto sobre o trabalho. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Mas se V. Ex.ª fizer uma transação na Bolsa, ou uma compra de 

imóveis e ganhar milhões, qual é o imposto? – Zero. 
Isenta-se certo tipo de atividade e se onera outro. Isso está errado. São os economistas do Governo; 

mas os que não estão sendo ouvidos são aqueles que pertencem ao Governo e estão marginalizados. Por 
exemplo, o Professor José Bacha, afastado de vários Organismos e quando os seus artigos são publicados, 
vemos: "Não tem responsabilidade dessa revista". E com ele, inúmeros outros homens estão vendo a 
realidade brasileira. É preciso debater o problema, que é complexo. A coisa não se resolve com PIS, nobre 
Senador. Vamos enfrentar o problema pela base. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Realmente, não se resolve com o PIS, e V. Ex.ª sabe, muito bem, que não 
se resolve com PIS. Tanto assim que o Governo deu a assistência, a Previdência ao trabalhador do campo, 
que há 50 anos a OIT preconiza e nunca se fez. 

O SR. FRANCO MONTORO: – O PIS tem muitos aspectos positivos, mas, positivamente, não é uma 
solução para o problema; ele funciona numa linha secundária e acessória, quanto aos medicamentos e uma 
série de outras coisas; São gotas dágua. O problema global é o do salário. Este sim, e deste V. Ex.as não 
gostam de falar, porque salário todo trabalhador está recebendo – empregado público, privado, todos 
recebem. É através do salário que o homem que trabalha participa do desenvolvimento. Então, se eu quiser 
fazer política econômica verdadeira, política econômica e não apenas social, é para o trabalho que devo 
voltar, é para o salário, a remuneração do trabalho, porque se o homem tiver remuneração suficiente e se 
estiver incorporado à vida nacional, vai criar o mercado interno. Este é o segredo do desenvolvimento. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Por isso é que estamos com o MOBRAL e o Programa de Treinamento de 
Trabalhadores. 

O SR. FRANCO MONTORO: – Mas V. Ex.ª sabe que são gotas dágua. As grandes diretrizes da 
política brasileira são... 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª fala tanto em gota dágua que já está debaixo da chuva. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Peço a V. Ex.ª que não me aparteie porque o Sr. Presidente já me 

adverte de que meu tempo já está esgotado. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Realmente, incomoda; peço perdão a V. Ex.ª Porque V. Ex.ª já falou tanto 

em gota dágua, que eu acho que está debaixo de chuva. Porque tudo que se fala é gota dágua. Então, 
estamos debaixo de chuva. 

O SR. FRANCO MONTORO: – É a época de Brasília! 
O temporal, realmente, como vimos pelo depoimento, não meu, mas dos trabalhadores  

reunidos em congresso, é nacional; em todos os Estados. Estive no Rio Grande do Sul, na semana  
passada e na outra semana, estive no Estado do Rio, em Campos, no interior. Em todos os lugares, a  
crítica é a mesma, e a mesma pergunta interessante é esta que acabo de fazer: "Os senhores acredi- 
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tam nesses 12% de que o Governo está falando?" Este é o fato real, porque 12% é global, sim. Isso atinge 
tudo, e eles sabem que não recebem proporcionalmente a isso. O preço está subindo muito mais, em todos 
os gêneros. A elevação do custo de vida, é muito maior e os salários não correspondem a esse aumento. O 
salário mínimo, que é o de que vive grande parte da população brasileira, cai em termos reais. E, nos 
últimos dez anos, segundo estudos feitos pelo Departamento de Economia da Universidade de São Paulo 
da. Escola Luís de Queirós – tese de doutoramento aprovada com distinção – com dados estatísticos, 
demonstram que é de 30%; uns acham que essa queda é menor, não é de 30%, é de 10%, de 15%; outros 
acham que é mais. De qualquer maneira, o salário, o salário mínimo vem baixando e ele é ponto de 
referência da remuneração da imensa maioria dos trabalhadores brasileiro. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª diz bem: é um salário-referência. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, é de referência para o salário-família, para a 

aposentadoria, para a pensão e é o salário efetivo, inclusive, de funcionários públicos, em todos ou em 
quase todos os Estados do Brasil, onde existe, inclusive, a figura de um abono de complementação para 
aqueles que, ganhando menos do que o salário mínimo, e, sendo isso proibido, dá-se a eles um abono de 
complementação, para chegar até o salário mínimo. E contam-se aos milhares, inclusive em São Paulo, 
onde o problema não é tão grave como em outros Estados do Brasil talvez. 

Mas, Sr. Presidente, nosso objetivo era apenas trazer ao conhecimento da Casa esses dois 
protestos. E concluo como iniciei: infelizmente, torna-se cada vez mais clara a existência, no Brasil, de uma 
diferença gritante entre duas realidades: o Brasil oficial e o Brasil real. O Brasil oficial, dos 12% de elevação 
do custo de vida durante este ano, e o Brasil real, o das donas-de-casa, dos chefes de família, dos homens 
do campo e da cidade que sentem que essa elevação é muitas vezes superior. Isto exige uma mudança em 
nossa política econômica. 

Terei oportunidade de, na próxima semana ou na semana seguinte, fazer pronunciamento 
reafirmando aqui aquilo que disse na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde tive oportunidade 
de analisar o desenvolvimento econômico e social do Brasil e indicar aquilo que, a nosso ver, deve ser 
retificado no próximo Governo, que deve iniciar suas atividades no próximo ano. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Não há mais oradores inscritos. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou encerrar a Sessão. 
Antes de fazê-lo, convoco uma Sessão Extraordinária, para hoje, 16 de outubro, às 18 horas e trinta 

minutos, com a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 
 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 
537, de 1973), do Projeto de Decreto Legislativo nº 31, de 1973 (nº 120-B/73, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Instrumento de Emenda à Constituição da Organização Internacional do Trabalho, 
adotado em Genebra, a 22 de junho de 1972, por ocasião da 57ª sessão da Conferência Geral da 
Organização Internacional do Trabalho. 
 

2 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 1973, (nº  
1.436-B/73, na Casa de origem) de iniciativa do Senhor Presidente da Re- 
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pública, que cria Varas, Cartórios e cargos na Justiça do Distrito Federal, e dá outras providências, tendo: 
 

PARECERES, sob nos 524 e 525, de 1973, das Comissões: 
– do Distrito Federal, favorável ao Projeto e a Emenda apresentada perante a Comissão, sob nº 1; e 
– de Finanças, favorável. 

 
3 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 58, de 1973 – DF, que "dá nova redação 

ao art. 8º da Lei nº 4.545, de 10 de setembro de 1964, que dispõe sobre a reestruturação administrativa do 
Distrito Federal, e dá outras providências, tendo: 
 

PARECERES, sob nos 503 e 504, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, nos termos do Substitutivo que 

apresenta; e 
– do Distrito Federal, favorável, nos termos do Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. 
Está encerrada a Sessão. 

 
(Encerra a Sessão às 17 horas e 36 minutos.) 

 



150ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 16 DE OUTUBRO DE 1973 
 

(Extraordinária) 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. PAULO TORRES 
 

Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo Mesquita – Flávio Britto – José Lindoso – Cattete 

Pinheiro – Milton Trindade – Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Milet – José Sarney – Fausto 
Castelo-Branco – Petrônio Portella – Helvidio Nunes – Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Dinarte 
Mariz – Luís de Barros – Jessé Freire – Domício Gondim – Milton Cabral – João Cleofas – Paulo Guerra – 
Wilson Campos – Arnon de Mello – Luiz Cavalcante – Teotônio Vilela – Augusto Franco – Leandro Maciel – 
Antônio Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Amaral Peixoto – 
Paulo Tôrres – Vasconcelos Torres – Benjamin Farah – Danton Jobim – Nelson Carneiro – Gustavo 
Capanema – José Augusto – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Franco Montoro – Orlando Zancaner – 
Benedito Ferreira – Emival Caiado – Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Italívio Coelho – Accioly Filho – 
Mattos Leão – Ney Braga – Antônio Carlos – Celso Ramos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Guido 
Mondin – Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 60 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
MENSAGEM 

 
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 
Submetendo ao Senado a escolha do nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua 

prévia aquiescência. 
 

MENSAGEM 
Nº 229, DE 1973 

 
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De acordo com o preceito constitucional (art. 42, III), tenho a honra de submeter à aprovação de 

Vossas Excelências a escolha que desejo fazer do Sr. Raul Henrique Castro e Silva de Vincenzi, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
da Bélgica, nos termos dos arts. 22 e 23 da Lei nº 3.917, de 14 de julho de 1961. 
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Os méritos do Embaixador Raul Henrique Castro e Silva de Vincenzi, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Brasília, em 16 de outubro de 1973. – Emílio G. Medici. 
 

"CURRICULUM VITAE" DO SR. EMBAIXADOR RAUL HENRIQUE CASTRO E SILVA VINCENZI 
 

Nascido no Rio de Janeiro, Guanabara, 14 de junho de 1918. Bacharel em Ciências Jurídicas e 
Sociais, pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, 1943. Diplomado pelo Instituto Rio-
Branco, no Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas. 

– Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1945. 
– Membro da Comissão de Organização da Conferência Interamericana para a Manutenção da Paz e 

da Segurança no Continente, 1947. 
– Assistente do Serviço do Cerimonial na Conferência Interamericana para a Manutenção da Paz e 

da Segurança no Continente, Rio de Janeiro, 1947. 
– Membro da Delegação do Brasil à IX Conferência Internacional Americana, Bogotá, 1948. 
– Secretário da Comissão Nacional do Trigo, 1948. 
– Membro da Delegação do Brasil à III Reunião das Partes Contratantes do Acordo Geral de Tarifas 

Aduaneiras e Comércio (GATT), Annecy, 1949. 
– Promovido a Segundo-Secretário, por merecimento, 1950. 
– Segundo-Secretário da Embaixada em Washington, 1950 a 1953. 
– Segundo-Secretário da Embaixada em Taipei, 1953 a 1954. 
– Encarregado de Negócios em Taipei, 1953 e 1954. 
– Segundo-Secretário da Embaixada em Londres, 1955 a 1957. 
– Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1957. 
– À disposição do Ministro da Aeronáutica, 1957. 
– Chefe da Divisão do Cerimonial, 1958 a 1961. 
– Membro do Grupo de Trabalho de Transferência para Brasília, 1959. 
– Membro da Comissão de Planejamento e Execução das Solenidades de Instalação da Nova Capital 

da República, Brasília, 1960. 
– Membro da Comitiva do Presidente da República em visita a Portugal durante as Comemorações 

Henriquinas, Lisboa, 1960. 
– Membro da Comissão de Organização do Programa do Encontro dos Presidentes do Brasil e da 

Itália, 1961. 
– Chefe do Cerimonial, 1961 a 1963. 
– Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 1961. 
– Membro da Missão Oficial aos Estados Unidos da América e México, preparatória da visita do 

Presidente do Brasil, 1962. 
– Ministro-Conselheiro da Embaixada em Paris, 1963 a 1964. 
– Encarregado de Negócios em Paris, 1963 a 1964. 
– Membro da Delegação do Brasil à Conferência da Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura (FAO), Roma, 1964. 
– Membro da Delegação do Brasil à 43ª Sessão do Conselho da FAO, Roma, 1964. 
– Cônsul-Geral em São Francisco, 1964 a 1966. 
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– Embaixador em Dakar, 1966 a 1969. 
– Embaixador em Nouakchott, cumulativamente, 1967 a 1969. 
– Chefe do Departamento de Administração, 1970 a 1973. 
– Membro da Comissão de Elaboração do Projeto de Constituição e Normas de Funcionamento da 

Delegação do M.R.E. no Estado da Guanabara, 1970. 
– Promovido a Ministro .de Primeira Classe, por merecimento, 1970. 
– Chefe do Departamento-Geral de Administração, 1973. 
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 15 de outubro de 1973. – Ayrton Gil Dieguez, 

Chefe da Divisão do Pessoal. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O expediente lido vai à publicação.  
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Item 1 

 
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 

537, de 1973), do Projeto de Decreto Legislativo nº 31, de 1973 (nº 12,0-B/73, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Instrumento de Emenda à Constituição da Organização Internacional do Trabalho, 
adotado em Genebra, a 22 de junho de 1972, por ocasião da 57ª Sessão da Conferência Geral da 
Organização Internacional do Trabalho. 
 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-la, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. A redação final é considerada definitivamente aprovada, nos termos do art. 362 do 

Regimento Interno. 
O Projeto vai a promulgação. 
É a seguinte a redação final aprovada: 

 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 31, de 1973 (nº 120-B/73, na Câmara dos 

Deputados). 
 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte: 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº     , DE 1973 
 

Aprova o texto do Instrumento de Emenda à Constituição da Organização Internacional do Trabalho, 
adotado em Genebra, a 22 de junho de 1972, por ocasião da 57ª Sessão da Conferência Geral da 
Organização Internacional do Trabalho. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É aprovado o texto do Instrumento de Emenda à Constituição da Organização Internacional 

do Trabalho, adotado em Genebra, a 22 de junho de 1972, por ocasião da 57ª Sessão da Conferência Geral 
da Organização Internacional do Trabalho. 

Art. 2º – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Item 2 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 1973  
(nº 1.436-B/73, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Pre- 
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sidente da República que cria varas, cartórios e cargos na Justiça do Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo: 
 

PARECERES, sob nos 524 e 525, de 1973 das Comissões: 
– do Distrito Federal, favorável ao Projeto e à Emenda apresentada perante a Comissão, sob nº 1; e 
– de Finanças, favorável.  
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO  
Nº 218, DE 1973 

 
Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 

de Lei da Câmara nº 53, de 1973, constante do item II da Ordem do Dia, a fim de que sobre ele e a Emenda 
seja ouvida a Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Sessões, em 16 de outubro de 1973. – Guido Mondin. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria será 

submetida ao exame da Comissão de Constituição e Justiça. 
 

Item 3 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 58, de 1973 – DF, que "dá nova redação 
ao art. 8º da. Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, que dispõe sobre a reestruturação administrativa do 
Distrito Federal, e dá outras providências, tendo: 
 

PARECERES, sob nos 503 e 504, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, nos termos do Substitutivo que 

apresenta; e 
– do Distrito Federal, favorável, nos termos do Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. 
Em discussão o Projeto e o Substitutivo. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-los, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação o Substitutivo, que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o Substitutivo, fica prejudicado o Projeto. 
A matéria irá à Comissão de Redação, a fim de ser redigido o vencido para o turno suplementar. 
É o seguinte o Substitutivo aprovado: 

 
SUBSTITUTIVO 

 
Dê-se ao projeto a seguinte redação: 
Dá nova redação ao art. 8º da Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, que "dispõe sobre a 

reestruturação administrativa do Distrito Federal, e dá outras providências". 
 

O Senado Federal decreta: 
Art. 1º – O art. 8º da Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
"Art. 8º – O Conselho de Educação do Distrito Federal, criado por força da  

Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, passa a ser constituí- 
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do por 12 membros e suas atribuições são as previstas na lei federal acima referida, cabendo ao Governo 
do Distrito Federal baixar o Regulamento respectivo." 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Não há oradores inscritos. (Pausa.) 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a de amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 

 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 208, de 1973, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos 

Torres solicitando, nos termos do art. 281 do Regimento Interno, a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 
34, de 1973, de sua autoria, que dá o nome de "Presidente Vargas" à usina siderúrgica da Cia Siderúrgica 
Nacional em Volta Redonda, Rio de Janeiro. 
 

2 
 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 14, de 1973, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dá nova redação ao art. 488 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5452, de 1º de maio de 1943, assegurando a redução na jornada diária do empregado 
durante o prazo do aviso-prévio, seja ele o notificante ou o notificado, tendo: 
 

PARECERES, sob nos 67 e 68, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
– de Legislação Social, favorável, com voto vencido do Sr. Senador Eurico Rezende. 

 
3 

 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 95, de 1973, de autoria do Sr. Senador 

Nelson Carneiro, que torna obrigatória a condenação da parte vencida nos honorários do advogado do 
vencedor, nas reclamações trabalhistas, tendo: 
 

PARECER, sob nº 476, de 1973, da Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do projeto nos termos do 

Substitutivo que oferece. 
 

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 55 minutos.) 
 
 



151ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 17 DE OUTUBRO DE 1973 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. PAULO TORRES, ANTÔNIO CARLOS E ADALBERTO SENA 
 

Às 14:30 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – Cattete Pinheiro – Milton Trindade 

– Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Milet – José Sarney – Fausto Castelo-Branco – Petrônio 
Portella – Helvídio Nunes – Waldemar Alcântara – Dinarte Mariz – Luís de Barros – João Cleofas – Paulo 
Guerra – Luiz Cavalcante – Augusto Franco – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico 
Rezende – Amaral Peixoto – Paulo Torres – Benjamim Farah – Danton Jobim – Nelson Carneiro – José 
Augusto – Carvalho Pinto – Orlando Zancaner – Fernando Corrêa – Italívio Coelho – Accioly Filho – Ney 
Braga – Antônio Carlos – Daniel Krieger – Guido Mondin – Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 40 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
MENSAGENS 

 
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 
De agradecimento de remessa de autógrafo de Decreto Legislativo: 
– Nº 230/73 (nº 352/73, na origem), de 16 do corrente, referente ao Decreto Legislativo nº 62, de 

1973, que aprova o texto do Decreto-Lei nº 1.285, de 6 de setembro de 1973. 
Submetendo ao Senado a escolha do nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua 

própria aquiescência. 
 

MENSAGEM Nº 231, DE 1973 
(350/73, na origem) 

 
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do art. 51, combinado com o art. 42, item V, da Constituição, tenho a honra de submeter 

à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Sr. Governador 
do Distrito Federal, o anexo Projeto de Lei que "fixa os valores dos vencimentos dos cargos do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores do Serviço Civil do Distrito Federal, e dá outras providências". 

Brasília, 16 de outubro de 1973. – Emílio G. Médici. 
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E.M. Nº 15/73–GAG    Brasília, 4 de outubro de 1973. 
 

Nos termos do art. 7º da Lei nº 5.920, de 19 de setembro de 1973, o Governo do Distrito Federal, 
dando início à elaboração do novo Plano de Classificação de Cargos do seu Serviço Civil, acaba de expedir 
Decreto, dispondo sobre a estruturação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de que trata o art. 
2º da Lei acima aludida. 

Faz-se agora necessária a expedição do plano de retribuição do mencionado Grupo, o que se deverá 
verificar através de ato legislativo de competência do Senado Federal e de exclusiva iniciativa de Vossa 
Excelência, face ao que dispõem os arts. 17, § 1º, e 57, item V, da Constituição. 

O plano de retribuição acima mencionado, atendendo ao disposto no art. 108, § 1º, da Constituição, 
deverá ser idêntico ao da União, estabelecido através da Lei nº 5.848, de 6 de dezembro de 1972, mesmo 
porque idênticos foram os critérios adotados para a classificação dos cargos que integram as Categorias do 
Grupo. A única diferença do plano de retribuição do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do 
Serviço Civil do Distrito Federal, é que dele constam apenas três níveis, iguais aos três primeiros níveis do 
Plano da União, pois, na Administração do Distrito Federal, não foram encontrados cargos de complexidade, 
responsabilidade, autonomia de ação e representatividade iguais ou equivalentes às dos cargos federais 
classificados no quarto e último nível da escala adotada pela União. 

É relevante esclarecer que, na execução do programa de implantação do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores, com que se visa a atingir cerca de 65 cargos, empregos e funções em 
comissão de direção e perto de 140 outros de assessoramento, haverá um aumento de despesa da ordem 
de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) mensais, aumento este que deverá ser largamente 
compensado, no decorrer da implantação dos diversos grupos do Plano, pela extinção ou supressão de 
inúmeros cargos, funções em comissão, gratificações de tempo integral, dedicação exclusiva, gratificações 
de representação de gabinete, etc. 

Nestas condições, o Governo do Distrito Federal elaborou e tem a honra de oferecer à descortinada 
apreciação de Vossa Excelência, para o devido encaminhamento ao Senado Federal, o anexo anteprojeto 
de lei, que fixa os valores de vencimentos dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do 
Ser-viço Civil do Distrito Federal, e dá outras providências. 

Apresento a Vossa Excelência as expressões do meu mais alto apreço e profundo respeito. – Hélio 
Prates da Silveira, Governador do Distrito Federal. 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 113, DE 1973-DF 
 

Fixa os valores dos vencimentos dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do 
Serviço Civil do Distrito Federal, e dá outras providências. 
 

O Senado Federal decreta: 
Art. 1º – Aos níveis de classificação dos cargos de provimento em comissão integrantes do Grupo-

Direção e Assessoramento Superiores, a que se refere a Lei nº 5.920, de 19 de setembro de 1973, 
correspondem os seguintes vencimentos: 
 

Níveis  Vencimentos 
Mensais Cr$ 

DAS – 3 .................................................................................................................. 7.100,00 
DAS – 2 ................................................................................................................. 6.600,00 
DAS – 1 ................................................................................................................. 6.100,00 

 
Art. 2º – As gratificações pelo exercício em regime de tempo integral e  

dedicação exclusiva, as diárias de que trata a Lei nº 4.019, de 20 de dezembro 
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de 1961, e respectivas absorções, bem como as parcelas da gratificação de que trata a Lei nº 5.769, de 20 
de dezembro de 1971, e a parte variável da remuneração prevista na Lei nº 5.609, de 17 de setembro de 
1970, referentes a cargos e funções em comissão que integrarão o Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores, são absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior. 

Parágrafo único – A partir da vigência dos atos que transformarem ou reclassificarem os cargos e as 
funções em comissão que integrarão o Grupo de que trata esta lei, cessará, para os respectivos ocupantes, 
o pagamento das vantagens especificadas neste artigo e de qualquer outra retribuição pelo desempenho de 
encargo de direção e assessoramento superiores, inclusive gratificação de representação de gabinete. 

Art. 3º – O servidor de órgão da Administração Direta ou de entidade autárquica do Distrito Federal, 
nomeado para cargo em comissão, perderá, durante o período que o exercer, o vencimento, bem como 
qualquer vantagem acessória porventura percebida, ressalvada a gratificação adicional por tempo de 
serviço. 

Art. 4º – O servidor de órgão da Administração Federal e Municipal, de sociedade de economia mista, 
empresa pública, bem como de fundação, nomeado para cargo integrante do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores, poderá optar pelo vencimento ou salário percebido no órgão de origem e 
continuará a contribuir para a instituição de previdência a que for filiado. 

Parágrafo único – No caso deste artigo, o servidor perceberá, pelo exercício do cargo em comissão, 
complemento salarial correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do vencimento do cargo, fixado no 
art. 1º desta Lei. 

Art. 5º – O exercício dos cargos em comissão a que se refere esta Lei é incompatível com o 
recebimento de quaisquer vantagens relacionadas com a prestação de serviço extraordinário e com a 
percepção de gratificação pela representação de gabinete. 

Art. 6º – Os vencimentos fixados no art. 1º somente serão aplicados a partir da data da publicação 
dos atos de transformação ou reclassificação dos atuais cargos, empregos e funções em comissão de 
direção e assessoramento superiores, em decorrência da implantação do sistema instituído pela Lei nº 
5.920, de 19 de setembro de 1973. 

Parágrafo único – O Governo do Distrito Federal poderá transformar, por decreto, em cargos a que se 
refere este artigo, os atuais cargos e funções em comissão de direção e assessoramento superiores. 

Art. 7º – Observado o disposto nos arts. 8º, item III, e 12 da Lei nº 5.920, de 19 de setembro de 1973, 
as despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do 
Distrito Federal, bem como por outros recursos a esse fim destinados, na forma da legislação pertinente. 

Art. 8º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

LEI Nº 4.019, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961 
 

Complementa o art. 6º da Emenda Constitucional nº 3, e dá outras providências. 
 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º – Aos membros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Federal de Recurso, do Tribunal de 

Contas da União, ao Procurador, aos Auditores e aos Procuradores-Adjuntos do Tribunal de Contas da 
União é atribuída, pelo efetivo exercício em Brasília, uma diária correspondente até 1/20 (um vinte avos) de 
seus vencimentos. 
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Art. 2º – Aos funcionários públicos federais e autárquicos, pelo efetivo exercício em Brasília, e 
concedida uma diária na base de até 1/30 (um trinta avos) dos respectivos vencimentos. 

Parágrafo único – O Consultor-Geral da República, o Procurador-Geral da República, o 1º-
Subprocurador da República, os Procuradores da República lotados em Brasília, bem como os Consultores 
Jurídicos e os demais membros do Serviço Jurídico da União que exerçam na atual Capital da República, 
em caráter permanente, as funções do seu cargo, também perceberão uma diária na base de até 1/30 (um 
trinta avos) de seus vencimentos. 

Art. 3º – No cálculo da remuneração dos Procuradores da República, lotados em Brasília observar-se-
á um limite de 95% (noventa e cinco por cento) sobre o vencimento do Procurador-Geral da República, 
previsto no parágrafo único do art. 5º da Lei nº 3.414, de 20 de junho de 1958, excluídas do referido cálculo 
as diárias e a gratificação mensal de representação de que trata esta Lei. 

Art. 4º – As diárias referidas nos artigos anteriores irão sendo gradual e obrigatoriamente absorvidas, 
na razão d.e 30% (trinta por cento) dos aumentos ou reajustamentos dos atuais vencimentos dos 
beneficiados por esta Lei. 

§ 1º – Os funcionários públicos federais e autárquicos, que venham a ser transferidos para Brasília na 
vigência desta Lei, não poderão, em qualquer hipótese, perceber diárias superiores à parcela ainda não 
absorvida, no momento, das diárias já concedidas aos funcionários de igual nível de vencimentos. 

§ 2º – A soma mensal das diárias mencionadas nos artigos anteriores não poderá, em qualquer caso, 
ser inferior ao total das vantagens concedidas mensalmente, até esta data, aos servidores beneficiados por 
esta lei, e em cujo gozo se encontrem. 

Art. 5º – Somente na proporção em que forem sendo absorvidas, as diárias concedidas por esta lei 
serão incorporadas aos proventos da inatividade. 

Art. 6º – Para efeito do cálculo das diárias a que se referem os arts. 1º e 2º, os vencimentos são os 
fixados pela Lei nº 3.414, de 20 de junho de 1958, acrescidos dos abonos de que tratam o art. 2º, letra n, da 
Lei nº 3.531, de 1959, e art. 93 da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960, e os arts. 6º e 7º da Lei nº 3.826, de 
23 de novembro de 1960, excluídas as gratificações ou acréscimos. 

Art. 7º – Suspender-se-á o pagamento da diária ao beneficiado pela presente Lei que se afastar 
temporáriamente, mesmo licenciado, do exercício de suas funções em Brasília, salvo nas hipóteses 
previstas nos itens I, II e III do art. 88 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952. 

Art. 8º – Perderá igualmente direito ao pagamento da diária o beneficiado pela presente lei que for 
removido ou passar a ter exercício fora de Brasília. 

Art. 9º – Os Ministros do Superior Tribunal Militar e do Tribunal Superior do Trabalho, desde que as 
referidas cortes se transfiram para Brasília, e a partir da instalação de seus trabalhos na nova Capital da 
República, perceberão as diárias referidas no art. 1º da presente Lei. 

Parágrafo único – Por igual os Procuradores-Gerais da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho e os 
demais representantes do Ministério Público das referidas Justiças, que por força de lei devam servir junto 
às respectivas Procuradorias-Gerais, perceberão as diárias referidas no art. 2º desta lei. 

Art. 10 – Aos Membros do Tribunal de Justiça e da Justiça de 1º Instância do Distrito Federal e ao 
Juiz Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília fica assegurada a percepção da diária 
prevista no art. 1º desta Lei. 

Parágrafo único – Por igual fica assegurada ao Procurador-Geral da Jus- 
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taça e demais Membros do Ministério Público do Distrito Federal a percepção da diária prevista no art. 2º da 
presente Lei. 

Art. 11 – As disposições, efeitos e benefícios previstos nos artigos anteriores não se estenderão: 
a) aos inativos (Lei nº 2.622, de 18 de outubro de 1955); 
b) aos Marechais (Lei nº 1.488, de 20 de dezembro de 1951); 
c) aos membros do Conselho Nacional de Economia (Lei nº 2.696, de 14 de dezembro de 1955), 

enquanto não passarem a ter efetivo exercício em Brasília; 
d) aos Magistrados, membros do Ministério Público, Procuradores da Fazenda Nacional e 

Procuradores de Autarquias que não estejam em efetivo exercício na atual Capital da República; 
e) aos Juízes e Procuradores do Tribunal Marítimo ou a outros quaisquer servidores equiparados, 

para efeitos de vencimentos, a membros do Poder Judiciário ou do Ministério Público, quer da União, quer 
da Justiça do Distrito Federal, salvo se estiverem em efetivo exercício em Brasília. 

Art. 12. A gratificação mensal de representação devida aos Presidentes dos órgãos do Poder 
Judiciário e aos Membros do Ministério Público, em efetivo exercício em Brasília será: 

I – Presidente do Supremo Tribunal Federal Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros); 
II – Procurador-Geral da República Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros); 
III – Presidente do Tribunal Federal de Recursos, do Tribunal de Contas da União, do Tribunal 

Superior Eleitoral, 1º-Sub-Procurador da República, Procurador-Geral do Tribunal de Contas da União e 
Presidente do Tribunal do Distrito Federal e Procurador-Geral da mesma Justiça, Cr$ 20.000,00 (vinte mil 
cruzeiros); 

IV – Presidente do Tribunal do Júri do Distrito Federal, Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros). 
Parágrafo único – Os Presidentes do Superior Tribunal Militar e do Tribunal Superior do Trabalho, 

Procurador-Geral da Justiça do Trabalho e Procurador-Geral da Justiça Militar terão direito à gratificação 
mensal de representação, no valor de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), desde que as referidas Cortes se 
transfiram para Brasília e a partir da efetiva instalação de seus trabalhos na Capital da República. 

Art. 13 – Vetado. 
Art. 14 – Aos Membros do Tribunal Superior Eleitoral escolhido dentre os juristas, quando exerçam 

função pública, será assegurada a percepção de diárias, sob o mesmo critério adotado relativamente aos 
Magistrados integrantes desse Tribunal. 

Parágrafo único – Quando a escolha recair em jurista que não exerca função pública, ser-lhe-á 
atribuído diária igual à mais elevada que vier a receber, nos termos desta lei, o membro do Tribunal que 
exercer função pública. 

Art. 15 – É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores o 
crédito especial até o limite de Cr$ 250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) para 
atender, no corrente exercício, às despesas decorrentes desta Lei. 

Art. 16 – Ficam aprovadas as diárias e ajudas de custo concedidas até esta data, a qualquer título, 
aos beneficiados pela presente Lei, em razão da transferência da Capital da União para o Planalto Central 
do País. 
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Art. 17 – A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 20 de dezembro de 1961; 140 da Independência e 73º da República. – João Goulart – 
Tancredo Neves – Alfredo Nasser – Angelo Nolasco – João de Segadas Viana – San Tiago Dantas – Walter 
Moreira Salles – Virgílio Távora – Armando Monteiro – Antonio de Oliveira Brito – A. Franco Montoro – 
Clovis M. Travassos – Souto Maior – Ulysses Guimarães – Gabriel de R. Passos. 
 

LEI Nº 5.609, DE 17 DE 
SETEMBRO DE 1970 

 
Declara extinta a participação de servidores públicos do Quadro Provisório de Pessoal do Distrito 

Federal na cobrança da Dívida Ativa do Distrito Federal, e dá outras providências. 
 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º – É declarada extinta a participação dos servidores do Quadro Provisório de Pessoal do 

Distrito Federal na cobrança da Dívida Ativa do Distrito Federal, a que se referem os arts. 21 da Lei nº 
4.439, de 27 de outubro de 1964, e 173 do Decreto-Lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966, passando a taxa 
de 10% (dez por cento) paga pelo contribuinte a ser recolhida aos cafres públicos como renda do Distrito 
Federal. 

Art. 2º – É fixada em valor correspondente até a um mês do vencimento estabelecido em lei, e será 
paga mensalmente com este a parte da remuneração, pela cobrança da dívida ativa e defesa judicial e 
extra-judicial da Fazenda Pública do Distrito Federal, dos cargos de Procurador do Quadro Provisório de 
Pessoal do Distrito Federal, observado o limite de retribuição fixado para servidores civis e militares. 

§ 1º – A parte da remuneração prevista neste artigo para cobrança da dívida ativa e defesa judicial e 
extra-judicial da Fazenda Pública do Distrito Federal é fixada: 

a) em 50% (cinqüenta por cento) do valor correspondente a um mês do vencimento do cargo de 
Procurador de 1ª categoria para o período de 30 de outubro de 1969 a 31 de dezembro de 1970; 

b) em 75% (setenta e cinco por dento) do valor correspondente ao referido vencimento para o 
exercício de 1971; e 

c) em valor correspondente até a um mês do vencimento do cargo de Procurador de 1ª categoria, a 
partir do exercício de 1972. 

§ 2º – Só farão jus à remuneração variável prevista neste artigo os Procuradores efetivamente lotados 
na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, salvo os que estiverem no exercício do cargo de Secretário do 
Distrito Federal, bem como no de cargos ou funções considerados de natureza relevante no Distrito Federal. 

§ 3º – É fixada no valor correspondente a um mês do vencimento do cargo de Procurador de 1ª 
categoria a parte variável da remuneração do cargo de Procurador-Geral do Distrito Federal e 
Procuradores-Chefes das Subprocuradorias do Distrito Federal. 

§ 4º – Os Procuradores do Quadro, Provisório de Pessoal do Distrito Federal que estiverem no 
exercício dos cargos de Procurador-Geral e de Procuradores-Chefes das Subprocuradorias-Gerais do 
Distrito Federal somente perceberão a parte da remuneração variável prevista no § 3º deste artigo. 

§ 5º – Para efeito do cálculo de proventos da aposentadoria ou disponibilidade, será computada a 
parte variável de que trata este artigo. 
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Art. 3º – As parcelas da porcentagem pela cobrança da Dívida Ativa do Distrito Federal, incorporadas 
aos proventos da inatividade dos Procuradores do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente, 
somente serão reajustadas quando houver aumento do funcionalismo, na mesma base percentual atribuída 
pela incorporação na parte fixa e será calculada, em relação aos que forem aposentados ou tenham 
requerido aposentadoria até o dia 30 de outubro de 1969, tomando-se por base a média percebida dos 
últimos 12 (doze) meses, devendo ser observado, no tocante ao total dos proventos, os tetos previstos em 
lei. 

Art. 4º – Da execução desta Lei não poderá decorrer aumento de despesa. 
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, salvo os efeitos financeiros que 

retroagirão a 30 de outubro de 1969. 
Brasília, em 17 de setembro de 1970; 149º da Independência e 82º da República. – Emílio G. Médici 

– Manoel Gonçalves Ferreira Filho. 
 

LEI Nº 5.769, DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 1971 

 
Dispõe sobre a remuneração dos funcionários do Fisco do Distrito Federal, e dá outras providências. 

 
O Presidente da República 
Faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º – É criada, no Quadro Permanente de Pessoal do Governo do Distrito Federal, a série de 

classes de Agente Fiscal de Tributos, na forma estabelecida no Anexo desta Lei. 
Art. 2º – Os ocupantes de cargos das classes de Assessor de Fazenda, Auxiliar de Fiscalização, 

Avaliador, Cadastrador, Fiscal Auxiliar de Rendas, Fiscal de Rendas e Lançador, do Quadro Provisório do 
Pessoal do Distrito Federal, poderão ser aproveitados, por ato do Governador do Distrito Federal, nos 
cargos da classe "A", inicial da série de classes de Agente Fiscal de Tributos. 

§ 1º – Os funcionários aproveitados na forma deste artigo serão submetidos a curso de treinamento 
intensivo e obrigatório. 

§ 2º – Os cargos integrantes da classe "B" de Agente Fiscal de Tributos serão providos, no prazo de 1 
(um) ano, a contar da data da vigência da presente Lei, mediante promoção, observados os seguintes 
critérios, nos termos da regulamentação a ser baixada pelo Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal: 

a) assiduidade e produtividade; 
b) ingresso no serviço público do Distrito Federal mediante prova pública de caráter competitivo; 
c) tempo de efetivo exercício em repartições fazendárias do Distrito Federal; 
d) exercício de cargo ou função em comissão de direção, chefia ou assesramento; 
e) nível ou grau de instrução: 
§ 3º – Os cargos integrantes da classe "C" serão providos mediante prova de seleção a que serão 

submetidos os ocupantes de cargos da classe "B", dentro do prazo de 3 (três) anos, a contar da data da 
publicação desta Lei. 

§ 4º – A prova de seleção a que se refere o parágrafo anterior constará de uma parte escrita e de 
títulos, em que fiquem apurados os conhecimentos específicos e a qualificação indispensáveis ao exercício 
das atribuições próprias do cargo de Agente Fiscal de Tributos "C". 
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Art. 3º – Aos integrantes da série de classe de Agente Fiscal de Tributos poderá ser atribuída 
gratificação de produtividade fiscal, até o limite máximo de 100% (cem por cento) do vencimento do 
respectivo cargo, tendo em vista a produção de trabalho, na forma do regulamento a ser baixado pelo Chefe 
do Poder Executivo do Distrito Federal. 

§ 1º – O regime de retribuição, estabelecido nesta Lei, obriga o funcionário à prestação de, no 
mínimo, 40 (quarenta) horas semanais de trabalho com integral dedicação ao serviço, vedado o exercício de 
qualquer outra atividade pública ou privada. 

§ 2º – A gratificação a que se refere este artigo é incompatível com a percepção da gratificação 
atribuída pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva, e será extensiva aos ocupantes de cargos ou 
funções de direção ou chefia de órgãos do Departamento da Receita da Secretaria de Finanças, que 
participem direta e especificamente da arrecadação de tributos e multas, com a finalidade de assegurar a 
hierarquia salarial. 

§ 3º – A gratificação prevista neste artigo será incorporada aos proventos de inatividade, à razão de 
1/35 (um trinta e cinco avos) por ano de efetivo exercício, considerada, para esse efeito, a média anual de 
gratificação percebida pelo funcionário. 

§ 4º – A gratificação estabelecida neste artigo somente poderá ser paga aos funcionários em efetivo 
exercício no Departamento da Receita da Secretaria de Finanças, ressalvados os afastamentos por motivo 
de férias, nojo, gala, licença para tratamento de saúde, licença à gestante. 

§ 5º – Nos casos de afastamentos previstos no parágrafo anterior, a gratificação será fixada de 
acordo com a média de gratificação percebida pelo funcionário nos 6 (seis) meses imediatamente anteriores 
ao afastamento. 

Art. 4º – Aos ocupantes de cargos das classes de Exator e de Auxiliar de Coletoria do Quadro 
Provisório de Pessoal do Distrito Federal fica assegurada, a partir da vigência desta Lei, percepção de 
gratificação de exercício de função exatora correspondente a 100% (cem por cento) dos vencimentos dos 
respectivos cargos. 

Parágrafo único – A gratificação prevista neste artigo não será adicionada, para qualquer efeito, ao 
vencimento do funcionário, nem será aumentada, em hipótese alguma, devendo ser absorvida, 
progressivamente, pelos futuros reajustamentos de vencimentos. 

Art. 5º – As atribuições, responsabilidades, características e demais elementos pertinentes aos 
cargos de Agente Fiscal de Tributos serão definidos em regulamento a ser baixado pelo Governador do 
Distrito Federal. 

Art. 6º – As vagas existentes na classe inicial da série de classes de Agente Fiscal de Tributos serão 
providas por concurso público dentre candidatos portadores de diploma de curso superior. 

Art. 7º – São extintos os cargos integrantes das séries de classes e classes singulares do Grupo 
Ocupacional Fisco, Código FS, de que trata o Anexo I do Decreto-lei nº 274, de 28 de fevereiro de 1967. 

Art. 8º – É vedada a participação do funcionário no produto da arrecadação de tributos e multas, 
inclusive sobre a cobrança da dívida ativa do Governo do Distrito Federal paga pelos credores, ou qualquer 
importância calculada sobre valores da receita. 

Art. 9º – As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta das dotações 
próprias do Orçamento do Distrito Federal. 

Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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ANEXO A LEI Nº     , DE     DE          1971 
 

SITUAÇÃO ANTERIOR – 
QUADRO PROVISÓRIO SITUAÇÃO NOVA – QUADRO PERMANENTE 

Classes Singulares e Séries 
de Classes 

Número 
de Cargos 

Série de 
Classes Ocupados Vagos Total Vencimento 

Cr$ 

— –  
Agente Fiscal 
de Tributos 

– C – 
– 67 67 1.500$000 

— –  
Agente Fiscal 
de Tributos 

– B – 
– 130 130 1.300,00 

Assessor de Fazenda........... 5 
 

Agente Fiscal 
de Tributos 

– A – 
   

 
Auxiliar de Fiscalização........ 35       
Avaliador............................... 10       
Cadastrador.......................... 40       
Fiscal de Rendas.................. 47       
Lançador............................... 30       
Fiscal Auxiliar de Rendas..... 32   199 51 250 1.100,00 

 
Brasília, 20 de dezembro de 1971; 150º da Independência e 83º da República. – EMÍLIO 

GARRASTAZU MÉDICI. 
 

LEI Nº 5.920, DE 19 DE SETEMBRO DE 1973 
 

Estabelece diretrizes para a classificação de cargos do Serviço Civil do Distrito Federal e de suas 
Autarquias, e dá outras providências. 

 
O Presidente da República 
Faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º – A classificação de cargos do Serviço Civil do Distrito Federal e de suas Autarquias 

obedecerá às diretrizes estabelecidas na presente Lei. 
Art. 2º – Os cargos serão classificados como de provimento em comissão e de provimento efetivo, 

enquadrando-se, basicamente, nos seguintes Grupos: 
 
De Provimento em Comissão 
 
I – Direção e Assessoramento Superiores 
 
De Provimento Efetivo 
 
II – Policia Civil 
III – Tributação, Arrecadação e Fiscalização 
IV – Serviços Auxiliares 
V – Artesanato 
VI – Serviços de Transporte Oficial e Portaria 
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VI – Outras Atividades de Nível Superior 
VIII – Outras Atividades de Nível Médio 
Art. 3º – Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos ou nível de conhecimentos 

aplicados, cada Grupo, abrangendo várias atividades, compreenderá: 
I – Direção e Assessoramento Superiores: os cargos de direção e assessoramento superiores da 

administração cujo provimento deva ser regido pelo critério de confiança, segundo for estabelecido em 
regulamento. 

II – Polícia Civil: os cargos com atribuições de natureza policial; 
III – Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os cargos com atividades de tributação, arrecadação e 

fiscalização de tributos do Distrito Federal. 
IV – Serviços Auxiliares: os cargos de atividades administrativas em geral, quando não de nível 

superior. 
V – Artesanato: os cargos de atividades de natureza permanente, principais e auxiliares, relacionados 

com os serviços de artífice em suas várias modalidades. 
VI – Serviços de Transporte Oficial e Portaria: os cargos de atividades de portaria e de transporte 

oficial de passageiros e cargas. 
VII – Outras Atividades de Nível Superior: os demais cargos para cujo provimento se exija diploma de 

curso superior de ensino ou habilitação legal equivalente. 
VIII – Outras Atividades de Nível Médio: os demais cargos para cujo provimento se exija diploma ou 

certificado de conclusão de curso de grau médio ou habilitação equivalente. 
Parágrafo único – As atividades relacionadas com transporte, conservação, custódia, operação de 

elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência, objeto de execução indireta, mediante 
contrato, de acordo com o art. 10, § 7º, do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

Art. 4º – Outros grupos com características próprias diferenciados dos relacionados no artigo anterior 
poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se o justificarem as necessidades da administração 
mediante decreto do Governo do Distrito Federal. 

Art. 5º – Cada Grupo terá sua própria escala de nível a ser aprovada mediante decreto, atendendo 
primordialmente aos seguintes fatores: 

I – importância da atividade para o desenvolvimento do Distrito Federal; 
II – complexidade e responsabilidade das atribuições exercidas; e 
III – qualificações requeridas para o desempenho das atribuições. 
§ 1º – Não haverá correspondência entre os níveis dos diversos Grupos para nenhum efeito. 
§ 2º – Os vencimentos correspondentes aos níveis da escala de que trata este artigo serão fixados 

por lei. 
Art. 6º – A ascensão e a progressão funcionais obedecerão a critérios seletivos a serem 

estabelecidos através de regulamentação própria associados a um sistema de treinamento e qualificação 
destinado a assegurar a permanente atualização e elevação do nível de eficiência do funcionalismo. 

Art. 7º – O Governo do Distrito Federal elaborará e expedirá o novo Plano de Classificação de 
Cargos, total ou parcialmente, mediante decreto, observadas as disposições desta Lei. 

Art. 8º – A implantação do Plano será feita por órgãos atendida uma escala de prioridade na qual se 
levará em conta preponderantemente: 

I – a implantação prévia da reforma administrativa com base na Lei nº 4.545 de 10 de dezembro de 
1964 e Decreto-Lei nº 200 de 25 de fevereiro de 1967; 
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II – o estudo quantitativo e qualitativo da lotação dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura e 

atribuições decorrentes da providência mencionada no item anterior; e 
III – a existência de recursos orçamentários para fazer face às respectivas despesas. 
Art. 9º – A transposição ou transformação dos cargos, em decorrência da sistemática prevista nesta 

Lei, processar-se-á gradativamente, considerando-se as necessidades e conveniências da Administração e 
quando ocupados segundo critérios seletivos a serem estabelecidos para os cargos integrantes de cada 
Grupo inclusive através de treinamento intensivo e obrigatório. 

Art. 10 – A Secretaria de Administração do Distrito Federal expedirá as normas e instruções 
necessárias e coordenará a execução do novo Plano para aprovação mediante decreto. 

§ 1º – A Secretaria de Administração do Distrito Federal promoverá as medidas necessárias para que 
o plano seja mantido permanentemente atualizado. 

§ 2º – Para correta e uniforme implantação do Plano, a Secretaria de Administração do Distrito 
Federal promoverá gradativa e obrigatoriamente a treinamento de todos os servidores que participarem da 
tarefa segundo programas a serem estabelecidos com esse objetivo. 

Art. 11 – Fica a Secretaria de Administração do Distrito Federal com a incumbência de: 
I – determinar quais os Grupos ou respectivos cargos a serem abrangidos pela escala de prioridade a 

que se refere o art. 8º desta Lei. 
II – orientar e supervisionar os levantamentos bem como realizar os estudos e análises 

indispensáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e 
III – manter com o órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal os contatos 

necessários para que haja uniformidade de orientação dos trabalhos de elaboração e execução do Plano de 
Classificação de Cargos de que trata esta Lei com os de elaboração e execução do Plano previsto na Lei nº 
5.645 de 10 de dezembro de 1970. 

Art. 12 – O novo Plano de Classificação de Cargos a ser instituído em aberto, de acordo com as 
diretrizes expressas nesta Lei, estabelecera um número de cargos inferior em relação a cada grupo aos 
atualmente existentes. 

Parágrafo único – A não-observância da norma contida neste artigo somente será permitida: 
a) mediante redução equivalente em outro grupo de modo a não haver aumento de despesas; ou 
b) em casos excepcionais devidamente justificados, se inviável a providência na alínea anterior. 
Art. 13 – Observado o disposto na Seção VIII do Capítulo VII do Título I da Constituição e em 

particular no seu art. 97, as formas de provimento de cargos, no Plano de Classificação decorrente desta 
Lei, serão estabelecidas e disciplinadas mediante normas regulamentares específicas, não se lhes 
aplicando as disposições a respeito contidas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. 

Art. 14 – Os atuais Planos de Classificação de Cargos do Serviço Civil do Distrito Federal, a que se 
refere a Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960, e o Decreto-Lei nº 274, de 27 de fevereiro de 1967, e 
legislação posterior, são considerados extintos, observadas as disposições desta Lei. 

Parágrafo único – À medida que for sendo implantado o novo Plano, os cargos remanescentes de 
cada categoria, classificados conforme o sistema de que trata este artigo, passarão a integrar um Quadro 
Suplementar e, sem prejuízo das promoções e acessos que couberem, serão suprimidos, quando vagarem. 
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Art. 15 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Brasília, em 19 de setembro de 1973; 152º da Independência e 85º da República. – EMILIO G. 

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

 
OFÍCIOS 

 
DO SR. 1º-SECRETARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 
Enviando à revisão do Senado, autógrafos dos seguintes Projetos: 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 36, DE 1973 

 
Aprova o texto do Convênio Cultural, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 

Governo de Trinidad e Tobago, em Port-of-Spain, a 9 de novembro de 1971. 
 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Convênio Cultural, firmado entre o Governo da República Federativa 

do Brasil e o Governo de Trinidad e Tobago, em Port-of-Spain, a 9 de novembro de 1971. 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

MENSAGEM Nº 227, DE 1973 
 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
De conformidade com o disposto no art. 44, item I, da Constituição Federal, tenho a honra de 

submeter à alta apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Sr. Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Convênio Cultural, firmado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo de Trinidad e Tobago, em Port-of-Spain, a 9 de novembro de 1971. 

Brasília, 11 de julho de 1973. – Emílio G. Medici. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCINT/DCS/DAI/ARC 254/640 (B46), (B9) DE 2 DE JULHO DE 1973, 

DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 
A Sua Excelência o Senhor 
General-de-Exército 
Emílio Garrastazu Médici, 
Presidente da República. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa Excelência o anexo texto do Convênio 

Cultural celebrado entre o Brasil e Trinidad e Tobago, em Port-of-Spain, em 9 de novembro de 1971, 
durante minha visita a diversos países da América Central. 

2. O referido Convênio visa ciar um instrumento legal capaz de disciplinar e orientar as relações entre 
o Brasil e Trinidad e Tobago nos domínios da cooperação cultural, técnica e científica. 

3. No que se refere à cooperação cultural, estão previstos, nos artigos III, IV, VI, IX e X 
respectivamente, o intercâmbio de professores, a mútua concessão de bolsas de estudo, o reconhecimento 
de diplomas para fins de matrícula em curso superior, a organização de exposições artísticas, recitais e 
espetáculos teatrais e aproximação de emissoras de rádio e televisão, no intuito de difundir os valores 
culturais de cada país. 
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4. No domínio da cooperação técnica e científica, o presente ato prevê, nos seus artigos VIII e XIII 

respectivamente, a organização de exposições técnicas e científicas e o incentivo ao intercâmbio de 
missões do mesmo caráter. 

5. Nestas condições, submete à alta consideração de Vossa Excelência o incluso projeto de 
mensagem ao Congresso, que encaminha, para exame e aprovação, o Convênio em causa. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu 
mais profundo respeito. 

Mário Gibson Barbosa 
 

CONVÊNIO CULTURAL ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 
DE TRINIDAD E TOBAGO 

 
Os Governos da República Federativa do Brasil e de Trinidad e Tobago, 
Convencidos de que o fortalecimento dos laços culturais entre o Brasil e Trinidad e Tobago só poderia 

ser conseguido através de um conhecimento íntimo entre os nacionais dos dois países; 
Desejosos de incrementar o intercâmbio cultural entre ambos os países e tornar cada vez mais firme 

a tradicional amizade que une o Brasil e Trinidad e Tobago; 
Resolvem celebrar um Convênio de Intercâmbio Cultural e para esse fim nomeiam seus 

Plenipotenciários, a saber: 
O Ministro das Relações Exteriores do Brasil 
Sua Excelência o Senhor Embaixador Mário Gibson Barboza 
O Ministro dos Negócios Exteriores de Trinidad e Tobago 
Sua Excelência o Senhor Kamaluddin Mohammed 
que acordaram no seguinte: 

 
Artigo I 

 
Cada Parte Contratante se compromete a promover o intercâmbio cultural no seu mais amplo sentido 

entre seus nacionais. 
 

Artigo II 
 

Cada Parte Contratante deverá apoiar a obra que em seu território realizem as instituições 
consagradas ao estudo da língua, à. pesquisa e à difusão das ciências, das letras e das artes do outro país. 

 
Artigo III 

 
Cada Parte Contratante estudará a possibilidade de estimular a cooperação entre os 

estabelecimentos de ensino superior de ambos os países e a promover o intercâmbio de professores, de 
modo a promover os objetivos do presente Convênio. 

 
Artigo IV 

 
1. Cada Parte Contratante estudará a possibilidade de conceder bolsas de estudo a estudantes pós-

graduados, profissionais liberais, técnicos, cientistas ou artistas, enviados por um país ao outro, a fim de 
aperfeiçoarem seus conhecimentos. 

2. Aos brasileiros e aos cidadãos de Trinidad e Tobago beneficiários dessas bolsas será concedida 
dispensa de quaisquer taxas escolares. 

 
Artigo V 

 
1. Os diplomas ou títulos de ensino secundário e técnico e de aperfeiçoamento  

de professores, expedidos por autoridades oficiais ou estabelecimentos oficial- 
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mente reconhecidos de qualquer das Partes Contratantes, conferidos a nacionais do Brasil e de Trinidad e 
Tobago, serão reconhecidos no território da outra Parte, para admissão a estudos superiores ou para a 
continuação dos ditos estudos, sempre que tais diplomas ou qualificações satisfaçam os requisitos legais e 
educacionais de admissão à instituição em que o portador procure ingressar. 

2. Os diplomas e graus concedidos em virtude do presente Acordo não conferem por si próprios o 
direito de exercer a profissão no país em que foram expedidos. O exercício da profissão dependerá em 
cada caso dos requisitos em vigor nos dois países. 

 
Artigo VI 

 
Os diplomas ou graus de caráter científico, profissional ou técnico expedidos pelas autoridades 

competentes de qualquer das Partes Contratantes em favor de nacionais do Brasil e de Trinidad e Tobago, 
devidamente autenticados, serão reciprocamente válidos em Trinidad e Tobago e no Brasil para os fins de 
matrícula em cursos de estabelecimentos de ensino superior, sempre quando satisfaçam os requisitos 
legais e educacionais de ambos os países. 

 
Artigo VII 

 
De acordo com sua legislação interna respectiva, cada Parte Contratante, procurará facilitar o 

reconhecimento dos diplomas e títulos profissionais idôneos, expedidos por estabelecimento de ensino no 
outro país devidamente legalizados, para efeito de exercício de profissão em seus respectivos territórios. 

 
Artigo VIII 

 
Cada Parte Contratante patrocinará a organização de exposições técnicas e científicas no outro país 

e concederá facilidades alfandegárias e isenção temporária de taxas ou impostos aduaneiros, mediante 
termo de responsabilidade relativo ao retorno do material ao país de origem, ao término da exposição. 

 
Artigo IX 

 
As Partes Contratantes patrocinarão a organização de exposições artísticas e a apresentação de 

conjuntos musicais e teatrais, corais, grupos soreográficos, orquestras e atores individuais. 
2. O material artístico e cultural admitido nos respectivos países para as citadas exposições deverá 

receber facilidades alfandegárias e isenção temporária de taxas ou impostos aduaneiros, mediante termo de 
responsabilidade relativo ao retomo do material ao país de origem ao término da exposição. 

 
Artigo X 

 
Cada Parte Contratante facilitará a aproximação entre suas emissoras oficiais com o fim de organizar 

a transmissão de programas de rádio e televisão de caráter cultural-informativo, e de difundir, 
reciprocamente, seus valores culturais e suas atrações turísticas. 

 
Artigo XI 

 
Cada Parte Contratante favorecerá a introdução em seu território de filmes e gravações musicais 

oriundos da outra parte, para fins culturais e educativos. 
 

Artigo XII 
 

Cala Parte Contratante facilitará a livre circulação de jornais, revistas e publicações informativas, 
assim como a recepção de noticiários de rádio e televisão da outra Parte. 

1. Cada Parte Contratante estimulará o intercâmbio de missões científicas e técnicas destinadas a 
estudos ou pesquisas no território da outra Parte, desde que previamente autorizados pelo Governo do país 
a ser visitado. 

2. Ao equipamento científico ou técnico das referidas missões serão  
concedidas facilidades alfandegárias e isenção temporária de taxas ou impostos adua- 
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neiros mediante termo de responsabilidade relativo ao retorno do material ao país de origem, ao término da 
missão. 

 
Artigo XIII 

 
Cada Parte Contratante facilitará a admissão em seu território, assim como a eventual saída, de 

material pedagógico, obras de arte, livros e documentos ou quaisquer objetos que, procedentes da outra 
Parte, contribuam para o eficaz desenvolvimento das atividades compreendidas no presente Convênio. 

 
Artigo XIV 

 
Para velar pela aplicação do presente Convênio será constituída uma Comissão Mista Brasil–Trinidad 

e Tobago, que se reunirá, quando necessário e alternadamente, nas capitais dos respectivos países. 
2. Na referida Comissão deverão estar representados, do lado brasileiro, o Ministério das Relações 

Exteriores e o Ministério da Educação e Cultura, e, do lado trinitário, o Ministério das Relações Exteriores, o 
Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Cultura. 

3. Caberá à referida Comissão estabelecer concretamente os meios mais adequados à perfeita 
execução do presente Convênio para o que deverá recorrer, sempre que necessário, à colaboração das 
autoridades competentes das Parte Contratantes, envidando esforços para criar condições proporcionais à 
realização dos altos objetivos do mesmo. 

 
Artigo XV 

 
Na execução do presente Convênio, respeitar-se-ão, em todos os casos as disposições das 

respectivas legislações internas. 
 

Artigo XVI 
 

O presente Convênio entrará em vigor trinta dias após a troca de Instrumentos de Ratificação, a ser 
efetuada na cidade de Brasília, e deixará de vigorar seis meses após a data em que uma das Partes 
notificar a outra Parte, por escrito, sua intenção de denunciá-lo. 

Em fé do que, os abaixo-assinados, devidamente autorizados pelos seus respectivos Governos 
firmaram e selaram este Acordo, em duplicata, nas línguas portuguesa e inglesa, ambos os textos 
igualmente autênticos. 

Feito na cidade de Port-of-Spain, Trinidad, em 9 de novembro de 1971. 
Pelo Governo da República Federativa do Brasil – a) Mário Gibson Barboza. 
Pelo Governo de Trinidad e Tobago – a) Kamaluddin Mohammed. 
(Às Comissões de Relações Exteriores e de Educação e Cultura) 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 1973 

 
Dispõe sobre a retribuição dos membros do Ministério Público, e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Os vencimentos dos membros do Ministério Público da União são os constantes do Anexo I 

desta Lei. 
§ 1º – Os vencimentos dos membros do Ministério Público junto à Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios e junto ao Tribunal de Contas da União são os constantes do Anexo II desta Lei. 
§ 2º – A parte variável da remuneração prevista no Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de  

1969, as parcelas correspondentes às diárias de que trata a Lei nº 4.019, de 20 de dezembro de 1961, e 
respectivas absorções, a gratificação de representação de que tratam o art. 12 da Lei nº 5.843, de 6 de 
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dezembro de 1972, e o parágrafo único do art. 9º do Decreto-lei nº 1.256 de 26 de janeiro de 1973, bem 
assim a gratificação instituída pelo art. 12 do Decreto-lei nº 113, de 25 de novembro de 1967, percebidas, 
em cada caso, pelos membros do Ministério Público, ficam absorvidas pelos vencimentos fixados nos 
Anexos I e II desta Lei. 

§ 3º – A partir da vigência desta Lei, cessará o pagamento das vantagens a que se refere o parágrafo 
anterior, bem assim de todas as outras que venham sendo percebidas, a qualquer título, pelos ocupantes 
dos cargos relacionados nos Anexos, ressalvados, apenas, o salário-família e a gratificação adicional por 
tempo de serviço. 

Art. 2º – Aos atuais ocupantes dos cargos do Ministério Público mencionados nos Anexos I e II desta 
Lei, que estiverem percebendo, mensalmente, importância superior ao valor da retribuição decorrente da 
aplicação desta Lei, é assegurada a diferença, enquanto neles estiverem investidos. 

Art. 2º – O cargo de Subprocurador-Geral junto à Justiça Militar passa a ser de provimento em 
comissão, quando ocorrer a vacância, e conseqüente extinção, do atual cargo de provimento efetivo de 
igual denominação. 

Art. 4º – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas pelos recursos 
orçamentários próprios do Ministério Público. 

Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

ANEXO I 
 

(Artigo 1º da Lei nº     , de     de          de 1973) 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

 

I – Junto à Justiça Comum  

Denominação do Cargo 
Vencimento 

Mensal 
Cr$ 

  
Procurador-Geral da República.................................................................................................... 9.660,00 
Subprocurador-Geral da República.............................................................................................. 8.200,00 
Procurador da República de Primeira Categoria.......................................................................... 5.700,00 
Procurador da República de Segunda Categoria......................................................................... 5.300,00 
Procurador da República de Terceira Categoria.......................................................................... 4.700,00 
  

II – Junto à Justiça Militar  

Denominação do Cargo 
Vencimento 

Mensal 
Cr$ 

  
Procurador-Geral da Justiça Militar.............................................................................................. 8.200,00 
Subprocurador-Geral da Justiça Militar........................................................................................ 6.200,00 
Procurador de Primeira Categoria................................................................................................ 5.300,00 
Procurador de Segunda Categoria............................................................................................... 4.900,00 
Procurador de Terceira Categoria................................................................................................ 4.200,00 
Advogado de Ofício de 2ª entrância............................................................................................. 3.300,00 
Advogado de Ofício de 1ª entrância............................................................................................. 3.000,00 
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III – Junto à Justiça do Trabalho 
 

Denominação do Cargo 
Vencimento 

Mensal 
Cr$ 

  
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho.................................................................................... 8.200,00 
Procurador do Trabalho de Primeira Categoria........................................................................... 5.300,00 
Procurador do Trabalho de Segunda Categoria.......................................................................... 4.900,00 
Procurador Adjunto...................................................................................................................... 4.200,00 
  

 
ANEXO II 

 
(§ 1º do artigo 1º da Lei nº     , de     de          de 1973) 

 
I – Ministério Público junto à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 
 

Denominação do Cargo 
Vencimento 

Mensal 
Cr$ 

  
Procurador-Geral.......................................................................................................................... 7.200,00 
Subprocurador.............................................................................................................................. 6.100,00 
Curador........................................................................................................................................ 5.300,00 
Promotor Público.......................................................................................................................... 4.700,00 
Promotor Substituto...................................................................................................................... 3.900,00 
Defensor Público.......................................................................................................................... 3.300,00 
  
 
II – Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União. 
 

Denominação do Cargo 
Vencimento 

Mensal 
Cr$ 

  
Procurador-Geral.......................................................................................................................... 8.200,00 
Adjunto de Procurador................................................................................................................. 5.300,00 
  

 
MENSAGEM Nº 322, DE 1973 

 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Nos termos do art. 51 da Constituição, e para ser apreciado nos prazos nele referidos, tenho a honra 

de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Sr. 
Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP), o anexo Projeto de Lei que "dispõe 
sobre a retribuição dos membros do Ministério Público, e dá outras providências." 

Brasília, 21 de setembro de 1973. – Emílio G. Médici. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 738/73, DE 28 DE AGOSTO DE 1973, DO DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DO PESSOAL CIVIL (DASP). 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
No decorrer dos estudos que vêm precedendo a concretização das medidas  

programadas pelo Governo para a implementação da nova política de pessoal, a  
situação do Ministério Público, pelas peculiaridades e relevância das funções 
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que lhe são inerentes, reclamou especial atenção deste Departamento, com vistas, precipuamente, a 
definir-se o seu preciso posicionamento na organização dos serviços desenvolvidos pelo Estado e, por via 
de conseqüência, no sistema de classificação de cargos cujas diretrizes se inseriram na Lei nº 5.645, de 10 
de dezembro de 1970. 

2. Os valiosos subsídios obtidos, mercê de permanente articulação com a Procuradoria-Geral da 
República, evidenciaram, de imediato, a singular posição em que, por imperativo constitucional, se coloca o 
Ministério Público, como órgão, ou conjunto de órgãos, que, não obstante desempenharem atividades 
eminentemente jurídicas, da Administração Pública, porque, e principalmente, falta a este a natureza 
institucional que o vem caracterizando desde a Constituição de 1934. 

3. Nesse particular, vale ter presente o comentário feito, pelo eminente jurista Pontes de Miranda, à 
Constituição de 1967, no sentido de que 

"A inscrição do Ministério Público na tratação institucional da Constituição, explica-se pela natureza 
obrigatória do ofício. Não se pode cercear ou tolher, ou dirigir a liberdade de juízo, de pensamento e de 
ação do Ministério Público. O de que ele se incumbe é de velar pela observância das leis, decretos, 
regulamentos, resoluções e instruções, de incapazes, de massas e de ausentes. É o órgão, ou conjunto de 
órgãos, pelo qual se exerce o interesse público em que a justiça funcione. Posto que ligado ao ordenamento 
judiciário, não faz parte da Justiça – não é órgão judiciário, mas administrativo. É um dos ramos 
heterotópicos do Poder Executivo, a que a Constituição de 1934 atribuía caráter mais independente dele do 
que o tem outros, e daí a noção de "cooperação nas atividades governamentais", ao lado do Tribunal de 
Contas, anexado ao Poder Legislativo. 

("Comentários à Constituição de 1967", vol. IV, pág. 324). 
4. Tal definição, que se confirma e se enfatiza ante a circunstância de serem as atividades de que se 

trata objeto de lei própria – a Lei-Orgânica do Ministério Público – que as estrutura e delimita em função, 
inclusive, das leis de organização judiciária, demonstra a ausência de identificação com as que integram o 
Serviço Jurídico da União, como com quaisquer das outras que se distribuem pelos Grupos de Categorias 
Funcionais previstos na Lei que cuida da sistematização dos cargos necessários às unidades que compõem 
a Administração Pública. 

5. Entretanto, se, quanto a esse aspecto, é inequivocamente inviável incluírem-se os cargos do 
Ministério Público no Plano de Classificação que se está implantando no Serviço Civil da União, não menos 
certo é que se torna imprescindível disciplinar, uniformizando, a respectiva retribuição dentro dos princípios 
que informam a política salarial do Governo. 

6. Com tal objetivo, promoveu-se, com a participação efetiva do eminente Chefe do Ministério Público 
da União, a avaliação dos cargos que o integram, quer junto à Justiça comum, quer junto à Justiça 
especializada, de que resultaram os valores mensais de vencimento consignados no anteprojeto de lei. 

7. Em consonância com critério que vem sendo adotado nos novos planos de retribuição de cargos, 
inspirado na convicção de que o vencimento deve, por si só, representar o real valor da contraprestação de 
serviços, repelindo empíricas fórmulas de composições salariais, prevê o anteprojeto o desaparecimento de 
todas as parcelas que, até então, constituíram meros adminículos de retribuição, do mesmo passo que 
resguarda a diferença para aqueles que, porventura, passem a perceber importância inferior à que venham 
auferindo mensalmente. 

8. Impende observar que, pela razão mesma exposta no item 3, o anteprojeto, se aprovado, 
acarretará a necessária e automática exclusão dos cargos de provimento em comissão integrantes do 
Ministério Público dentre aqueles que se classificaram no Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, 
estruturado pelo Decreto nº 71.235, de 10 de outubro de 1972. 
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9. O aumento da despesa estimada com a implantação do projeto, que atingirá cerca de 454 cargos, 

é de Cr$ 547.300,00 (quinhentos e quarenta e sete mil, e trezentos cruzeiros) mensais, e deverá ser 
atendido pelos recursos orçamentários próprios dos órgãos do Ministério Público. 

10. Nestas condições, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o 
anexo anteprojeto de lei para o devido encaminhamento ao Congresso Nacional, acompanhado de 
Mensagem, caso mereça aprovação as medidas nele consubstanciadas. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e 
distinta consideração. – Glauco Lessa de Abreu. 

 
LEGISLAÇÃO CITADA 

 
LEI Nº 4.019, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961 

 
Complementa o art. 6º da Emenda Constitucional nº 3, e dá outras providências. 
 
O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º – Aos membros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Federal de Recursos, do Tribunal 

de Contas da União, ao Procurador, aos Auditores e aos Procuradores Adjuntos do Tribunal de Contas da 
União é atribuída, pelo efetivo exercício em Brasília, uma diária correspondente até 1/20 (um vinte avos) de 
seus vencimentos. 

Art. 2º – Aos funcionários públicos federais e autárquicos pelo efetivo exercício em Brasília é 
concedida uma diária na base de até 1/30 (um trinta avos) dos respectivos vencimentos. 

Parágrafo único – O Consultor-Geral da República, o Procurador-Geral da República, o 1º-
Subprocurador da República, os Procuradores da República lotados em Brasília, bem como os Consultores 
Jurídicos e os demais membros do Serviço Jurídico da União que exerçam na atual Capital da República, 
em caráter permanente, as funções do seu cargo, também perceberão uma diária na base de até 1/30 (um 
trinta avos) de seus vencimentos. 

Art. 3º – No cálculo da remuneração dos Procuradores da República, lotados em Brasília, observar-
se-á um limite de 95% (noventa e cinco por cento) sobre o vencimento do Procurador-Geral da República, 
previsto no parágrafo único do art. 5º da Lei nº 3.414, de 20 de junho de 1958, excluídas do referido cálculo 
às diárias e a gratificação mensal de representação de que trata esta lei. 

Art. 4º – As diárias referidas nos artigos anteriores irão sendo gradual e obrigatoriamente absorvidas, 
na razão de 30% (trinta por cento) dos aumentos ou reajustamentos dos atuais vencimentos dos 
beneficiados por esta lei. 

§ 1º – Os funcionários públicos federais e autárquicos, que venham a ser transferidos para Brasília na 
vigência desta Lei, não poderão, em qualquer hipótese, perceber diárias superiores à parcela ainda não 
absorvida no momento, das diárias já concedidas aos funcionários de igual nível de vencimentos. 

§ 2º – A soma mensal das diárias mencionadas nos artigos anteriores não poderá, em qualquer caso, 
ser inferior ao total das vantagens concedidas mensalmente, até esta data, aos servidores beneficiados por 
esta lei, e em cujo gozo se encontrem. 

Art 5º – Somente na proporção em que forem sendo absorvidas, as diárias concedidas por esta Lei 
serão incorporadas aos proventos da inatividade. 

Art. 6º – Para efeito do cálculo das diárias a que se referem os arts. 1º e 2º, os vencimentos são os 
fixados pela Lei nº 3.414, de 20 de junho de 1958, acrescidos dos abonos de que tratam o art. 2º letra n, da 
Lei nº 3.531, de 1959, e art. 93 da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960, e os arts. 6º e 7º da Lei nº 3.826, de 
23 de novembro de 1960, excluídas as gratificações ou acréscimos. 
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Art. 7º – Suspender-se-á o pagamento da diária ao beneficiado pela presente lei que se afastar 

temporariamente, mesmo licenciado, do exercício de suas funções em Brasília, salvo nas hipóteses 
previstas nos itens I, II e III do art. 88 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952. 

Art. 8º – Perderá igualmente direito ao pagamento da diária o beneficiado pela presente Lei que for 
removido ou passar a ter exercício fora de Brasília. 

Art. 9º – Os Ministros do Superior Tribunal Militar e do Tribunal Superior do Trabalho, desde que as 
referidas Cortes se transfiram para Brasília, e a partir da instalação de seus trabalhos na nova Capital da 
República, perceberão as diárias referidas no art. 1º da presente Lei. 

Parágrafo único – Por igual os Procuradores-Gerais da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho e os 
demais representantes do Ministério Público das referidas Justiças que, por força de lei devam servir junto 
às respectivas Procuradorias-Gerais, perceberão as diárias referidas no art. 2º desta Lei. 

Art. 10 – Aos Membros do Tribunal de Justiça e da Justiça de 1ª Instância do Distrito Federal e ao 
Juiz-Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília fica assegurada a percepção da diária 
prevista no artigo 1º desta Lei. 

Parágrafo único – Por igual fica assegurada ao Procurador-Geral da Justiça e demais Membros do 
Ministério Público do Distrito Federal, a percepção da diária prevista no art. 2º da presente Lei. 

Art. 11 – As disposições, efeitos e benefícios previstos nos artigos anteriores não se estenderão: 
a) aos inativos (Lei nº 2.622, de 18 de outubro de 1955); 
b) aos Marechais (Lei nº 1.488, de 20 de dezembro de 1951); 
c) aos Membros do Conselho Nacional de Economia (Lei nº 2.696, de 14 de dezembro de 1955), 

enquanto não passarem a ter efetivo exercício em Brasília; 
d) aos Magistrados, Membros do Ministério Público; Procuradores da Fazenda Nacional e 

Procuradores de Autarquias que não estejam em efetivo exercício na atual Capital da República; 
e) aos Juízes e Procuradores do Tribunal Marítimo ou a outros quaisquer servidores equiparados, 

para efeitos de vencimentos, a Membros do Poder Judiciário ou do Ministério Público, quer da União, quer 
da Justiça do Distrito Federal, salvo se estiverem em efetivo exercício em Brasília. 

Art. 12. – A gratificação mensal de representação devida aos Presidentes dos Órgãos do Poder 
Judiciário e aos Membros do Ministério Público, em efetivo exercício em Brasília, será: 

I – Presidente do Supremo Tribunal Federal Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros); 
II – Procurador-Geral da República Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros); 
III – Presidente do Tribunal Federal de Recursos, do Tribunal de Contas da União, do Tribunal 

Superior Eleitoral, 1º-Subprocurador da República, Procurador-Geral do Tribunal de Contas da União e 
Presidente do Tribunal do Distrito Federal e Procurador-Geral da mesma Justiça, Cr$ 20.000,00 (vinte mil 
cruzeiros); 

IV – Presidente do Tribunal do Júri do Distrito Federal, Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros). 
Parágrafo único – Os Presidentes do Superior Tribunal Militar e do Tribunal Superior do  

Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho e Procurador-Geral da Justiça Militar terão direito à 
gratificação mensal de representação, no valor de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) desde que as refe- 
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ridas Cortes se transfiram para Brasília e a partir da efetiva instalação de seus trabalhos na Capital da 
República. 

Art. 13 – Vetado. 
Art. 14 – Aos Membros do Tribunal Superior Eleitoral escolhidos dentre os juristas, quando exerçam 

função pública, será assegurada a percepção de diárias, sob o mesmo critério adotado relativamente aos 
Magistrados integrantes desse Tribunal. 

Parágrafo único – Quando a escolha recair em jurista que não exerça função pública, ser-lhe-á 
atribuída diária igual à mais elevada que vier a receber, nos termos desta Lei, o Membro do Tribunal que 
exercer função pública. 

Art. 15 – É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores o 
crédito especial até o limite de Cr$ 250.000.000.00 (duzentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) para 
atender, no corrente exercício, às despesas decorrentes desta Lei. 

Art. 16 – Ficam aprovadas as diárias e ajudas de custo concedidas até esta data, a qualquer título, 
aos beneficiados pela presente Lei, em razão da transferência da Capital da União para o Planalto Central 
do País. 

Art. 17 – A presente Lei entrará em vigor na data desta publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 20 de dezembro de 1961; 140º da Independência e 73º da República. – JOÃO GOULART – 
Tancredo Neves – Alfredo Nasser – Angelo Nolasco – João de Segadas Viana – San Tiago Dantas – 
Walther Moreira Salles – Virgílio Távora – Armando Monteiro – Antônio de Oliveira Brito – A. Franco 
Montoro – Clovis M. Travassos – Souto Maior – Ulysses Guimarães – Gabriel de R. Passos. 

 
DECRETO-LEI Nº 113, DE 25 DE JANEIRO DE 1967 

 
Altera a Organização Judiciária do Distrito Federal, e dá outras providências. 
 
Art. 12 – Aos Juízes da Justiça dos Territórios, de que trata o presente Decreto-lei, além dos 

vencimentos e adicionais, fica assegurada a gratificação de 30% sobre os vencimentos, pelo efetivo 
exercício de cargo no primeiro decênio e 60 nos seguintes. 

Parágrafo único – Será suspenso o pagamento da gratificação de que trata este artigo sempre que 
houver afastamento, do exercício do cargo em caso de férias, nojo e gala. 

 
DECRETO-LEI Nº 1.025, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969 

 
Declara extinta a participação de servidores públicos na cobrança da Dívida Ativa da União, e dá 

outras providências. 
 
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que 

lhe confere o art. 3º do Ato Institucional nº 16, de 14 de outubro de 1969, combinado com o § 1º do art. 2º 
do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, decretam: 

Art. 1º – É declarada extinta a participação de servidores públicos na cobrança da Dívida da União, a 
que se referem os arts. 21 da Lei nº 4.439, de 27 de outubro de 1964, e 1º, inciso II, da Lei nº 5.421, de 25 
de abril de 1968, passando a taxa, no total de 20% (vinte por cento), paga pelo executado, a ser recolhido 
aos cofres públicos, como renda da União. 

Art. 2º – Fica fixada em valor correspondente até um mês de vencimento estabelecido em lei e será 
paga mensalmente com este a parte da remuneração, pela cobrança da Dívida Ativa e defesa judicial e 
extrajudicial da Fazenda Nacional, dos cargos de Procurador da República e Procurador da Fazenda 
Nacional, observado o limite de retribuição fixado para os servidores civis e militares. 
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§ 1º – É fixada no valor correspondente a um mês do vencimento do cargo de Procurador da 

República da 1ª Categoria a parte variável da remuneração dos cargos de Procurador-Geral da Fazenda 
Nacional, Procurador-Geral da República e Subprocurador-Geral da Fazenda. 

§ 2º – Para efeito do cálculo de proventos da aposentadoria ou disponibilidade, será computada a 
parte variável de que trata este artigo. 

Art. 3º – As parcelas de percentagem pela cobrança da Dívida Ativa da União, incorporadas aos 
proventos da inatividade dos Procuradores da República e dos Procuradores da Fazenda Nacional, nos 
termos da legislação vigente, somente serão reajustados quando houver aumento do funcionalismo, na 
mesma base percentual atribuída para majoração da parte fixa, e será calculada, em relação aos que forem 
aposentados ou requererem aposentadoria até o dia 30 de outubro de 1969, tomando-se por base a média 
percebida nos últimos doze meses, devendo ser observado, no tocante ao total dos proventos, os tetos 
previstos em lei. 

Art. 4º – Da execução deste Decreto-lei não poderá decorrer aumento de despesa. 
Art. 5º – Este Decreto-lei entrará em vigor a 30 de outubro de 1969, salvo o art. 3º, que entrará em 

vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 21 de outubro de 1969; 148º da Independência e 81º da República. – AUGUSTO HAMANN 

RADEMAKER GRÜNEWALD – AURÉLIO DE LYRA TAVARES – MÁRCIO DE SOUZA E MELLO – Antônio 
Delfim Netto. 

 
LEI Nº 5.843, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1972 

 
Fixa os valores de vencimento dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do 

Serviço Civil da União e das autarquias federais, e dá outras providências. 
 
Art. 12 – Os ocupantes dos cargos de Procurador-Geral da República e de Consultor-Geral da 

República farão jus a uma gratificação de representação, correspondente a 12% (doze por cento) do 
vencimento fixado no art. 1º desta Lei, para o respectivo cargo. 

Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica ao atual ocupante do cargo de Procurador-
Geral da República, ficando-lhe, entretanto, assegurada, enquanto nele estiver investido, a diferença entre a 
retribuição ora percebida e o vencimento fixado nesta Lei. 

 
DECRETO-LEI Nº 1.256, DE 26 DE JANEIRO DE 1973 

 
Reajusta os vencimentos e salários dos servidores do Poder Executivo, e dá outras providências. 
 
Art. 9º – Os valores de vencimento fixas pelas Leis nos 5.843, 5.845 e 5.846, de 6 de dezembro de 

1972, para os cargos integrante dos Grupos-Direção e Assessoramento Superiores (DAS-100), Serviços 
Auxiliares (SA-800) e Diplomacia (D-000), respectivamente, não se alterarão em decorrência do 
reajustamento concedido por este Decreto-lei. 

Parágrafo único – A gratificação de representação fixada para os cargos de Procurador-Geral da 
República e de Consultor-Geral da República, pelo art. 12 da Lei nº 5.843, de 6 de setembro de 1972, passa 
a ser de Cr$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta cruzeiros) mensais. 

(Às Comissões de Serviço Público Civil, do Distrito Federal e de Finanças.) 
– Nº 272/73, de 16 do corrente, comunicando a sanção e encaminhando autógrafo do Projeto de Lei 

da Câmara nº 44, de 1973 (nº 1.301-B/73, na Casa de origem), que "estabelece a obrigatoriedade de 
filiação ao IPASE dos servidores públicos, regidos pela legislação trabalhista, que menciona, e dá outras 
providências". 
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(Projeto que se transformou na Lei nº 5.927, de 11 de outubro de 1973). 
– Nº 274/73, de 16 do corrente, comunicando a aprovação das Emendas do Senado ao Projeto de Lei 

da Câmara nº 46, de 1973 (nº 1.368-D/73, na Casa de origem), que "dá nova redação ao art. 27 do Decreto-
lei nº 18 de 24 de agosto de 1966, que dispõe sobre o exercício da profissão de Aeronauta". 

(Projeto enviado à sanção em 16-10-73). 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – No expediente lido, figura a Mensagem nº 231, de 1973 (nº 

350/73, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado Federal o Projeto de 
Lei do Senado nº 113, de 1973-DF, que fixa os valores dos vencimentos dos cargos do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores do Serviço Civil do Distrito Federal e dá outras providências. 

A matéria será despachada às Comissões de Constituição e Justiça, Distrito Federal e Finanças. 
Nos termos da alínea b do inciso II do art. 142 do Regimento Interno, o Projeto receberá emendas, 

perante a primeira daquelas comissões pelo prazo de cinco Sessões Ordinárias. 
Consta, ainda, do Expediente, o Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 1973, que dispõe sobre a 

retribuição dos membros do Ministério Público e dá outras providências. 
Nos termos da alínea b do inciso II do art. 142 do Regimento Interno, a matéria receberá emendas, 

perante a primeira comissão a que foi distribuído, pelo prazo de cinco Sessões Ordinárias. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Comunico ao Plenário que em decorrência de entendimentos 

havidos com a Presidência da Câmara dos Deputados, a Sessão Solene do Congresso Nacional destinada 
a comemorar o centenário de nascimento de Plácido de Castro realizar-se-á dia 21 de novembro, às 15 
horas, no Plenário daquela Casa do Congresso. 

Devendo realizar-se na cidade de Acapulco – México, de 20 a 26 do corrente, o Congresso Mundial 
de Turismo da ASTA, esta Presidência designa, por indicação da Comissão Diretora do Grupo Brasileiro da 
Associação Interparlamentar de Turismo, o Sr. Senador Adalberto Sena para comparecer àquele Conclave. 

A Presidência recebeu convite para que o Senado Federal se faça representar na II – Exposição-
Feira Agropecuária do Estado do Amazonas, que se realizará em Manaus, de 20 a 28 do corrente. 

Não havendo objeção do Plenário, esta Presidência designa, de acordo com indicação das 
Lideranças, para comparecerem àquelas solenidades, como representantes desta Casa, os Srs. Senadores: 

Renato Franco 
Dinarte Mariz 
Orlando Zancaner 
Nelson Carneiro 
Deverá, ainda, estar presente à referida Exposição o Sr. Senador Flávio Brito, Presidente da 

Confederação Nacional de Agricultura. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1º-

Secretário. 
É lida a seguinte: 

 
Brasília, 16 de outubro de 1973 

 
Sr. Presidente: 
Para os devidos fins, comunico a V. Ex.ª que, atendendo a convite da  

Escola Superior de Guerra, indiquei o membro desta Comissão, o ilustre Senador 
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João Calmon, para acompanhar o curso intensivo que se processa naquele estabelecimento, durante os 
dias 15 e 26, do corrente, na Guanabara. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex.ª meus protestos de estima e consideração. – 
Carvalho Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A Presidência fica ciente. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo 1º-Secretário. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 219, DE 1973 
 

Nos termos do art. 283 do Regimento Interno, requeiro tenham tramitação em conjunto os Projetos de 
Lei do Senado nos 101, de 1971 e 112, de 1973, que, que dispõe sobre a profissão de empregado 
doméstico. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 1973. – Accioly Filho. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O requerimento lido será publicado e incluído em Ordem do 

Dia, nos termos do disposto do art. 288 do Regimento Interno. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder. 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, leio, no Correio Braziliense de hoje, 

ampla reportagem que assim se inicia: 
A Polícia do Distrito Federal agiu mais rapidamente no caso da estudante Eleonora Augusta de 

Oliveira Guedes, do que no assassinato da menor Ana Lídia Braga, praticado há trinta e quatro dias nesta 
Capital. Os raptores e assassinos de "Aninha" ainda gozam de liberdade, pois os agentes policiais não 
conseguiram identificá-los até o momento. 

Sr. Presidente, custa a crer que, numa cidade ainda relativamente pequena, de portas fechadas, seja 
possível que as autoridades policiais, 34 dias depois, não tenham ainda identificado os assassinos da 
menor Ana Lídia, fato que revoltou e comoveu toda a população não só de Brasília, como de todo o País. 

Este fato, Sr. Presidente, é tanto mais surpreendente quando dispõe o Governo, para essas 
pesquisas e buscas, de várias policias: além da Polícia Civil, tem a Polícia Militar; dispõe ainda da Policia 
Federal, da POLINTER, da INTERPOL e há uma Academia Nacional de Polícia no Distrito Federal. Aqui é a 
sede do Serviço Nacional de Informações; todos nós sabemos que o serviço secreto das três Armas 
auxiliam, em determinados casos, as autoridades policiais. E até se constrói uma Universidade de 
Segurança Nacional, ou que outro nome tenha. Para quê, Sr. Presidente? Para ao menos assegurar a 
tranqüilidade da família brasiliense. Ainda hoje, na Comissão do Distrito Federal, era aprovado o Anexo da 
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, cuja dotação passava de 12,35% das despesas 
globais para 13,09% do Orçamento, num total de cento e trinta e oito milhões e cento e treze mil cruzeiros, 
incluindo Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. 

Mas, Sr. Presidente, o que é mais grave nesse caso é que os boatos estão nas ruas, e quem o disse 
– e o fez há muitos dias, a 28 de setembro, há mais de 20 dias, portanto –, foi o Correio Braziliense, num 
editorial do qual vou ler o seguinte tópico: 

Fala-se na descoberta do criminoso, de criminosos e de cúmplices, citam-se nomes, afirma-se a 
influência de personalidades de destaque no abafar do episódio. A boataria está solta, nas artérias da 
cidade, nos estabelecimentos comerciais, nos escritórios, nas repartições públicas, nos lares, de ouvido a 
ouvido, de grupo a grupo. Circulam as versões mais desencontradas, aumentando a angústia dos familiares 
da inditosa criança e reacendendo a preocupação de todo o povo brasiliense. 
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Os boatos são incontroláveis. Impossível é saber como surgem, de onde surgem e quem os lançou. 

Mas acabam ganhando foros de veracidade, se ninguém lhes contrapõe a verdade. Na sua circulação, o 
condicional é logo substituído pela afirmação. E o que alguém lançou como hipótese, verossímil ou não, 
passa a ganhar foros de fé jurada. 

O mutismo das autoridades policiais está concorrendo para essa boataria, da qual elas são as 
próprias vítimas. A autoridade ganha reputação de eficiência ao propalar-se que descobriu o criminoso ou 
criminosos, ou criminoso e cúmplices. Mas fica mal colocada ao ser acusada de silenciar, devido a 
pressões. 

É lógico que os boatos trazem no seu bojo a falsidade. Na quase totalidade, são oriundos de 
suposições. Mas quem tem o poder de controlá-los? Quem pode impedir que circulem, se alastrem, se vão 
revestindo de pormenores – quem conta um conto acrescenta um ponto – que lhes empreste roupagem, de 
veracidade? 

Só a verdade. No ponto a que chegou a situação de boataria, envolvendo nomes e enxovalhando 
reputações, impõe-se um esclarecimento por parte da Secretaria de Segurança. Não é preciso que se 
revelem pistas que porventura estejam sendo seguidas e devam ser mantidas em sigilo, pois há outros 
meios de se dizer se o trabalho até agora realizado foi de todo infrutífero, se é a base para promissoras 
investigações ou se já há uma clareira aberta. O simples anúncio de que as investigações prosseguem, já é 
um desmentido aos boatos correntes. 

Sr. Presidente, há alguns dias chegou preso a Brasília, com grande estardalhaço, determinado 
indivíduo que se encontrava no Maranhão. Era o criminoso. Poucos dias depois, já não era mais o 
criminoso. A Polícia chegou à conclusão de que todo aquele aparato, que mais parecia preparação para 
uma guerra promovida contra as autoridades policiais, que todo aquele aparato não tinha razão de ser. O 
apontado não era, realmente, o responsável. 

Ainda ontem, Sr. Presidente, traduzindo a angústia dos pais de família desta terra, traduzindo a 
emoção com que o Brasil acompanha este fato, o nobre Deputado Tourinho Dantas, da ARENA da Bahia, 
requeria, na Câmara dos Deputados, o seguinte: 

Considerando o desassossego que vem trazendo à sociedade brasileira a trágica repetição de crimes 
cometidos sob a ação de tóxicos; 

Considerando que a atual legislação vem se mostrando ineficaz na represão do tráfico, assim como 
na recuperação dos viciados; 

Requeremos que, de acordo com o art. 32 do Regimento, seja instalada uma Comissão Especial 
com, a finalidade de estudar o tráfico e uso dos tóxicos, sob todos os aspectos, terminando por elaborar um 
projeto de lei ou Código apto a enfrentar, com sucesso, o crucial problema. 

Sr. Presidente, somente um viciado, somente um toxicômano seria capaz de praticar a brutalidade 
daquele crime. 

Estou certo de que também o Presidente Médici deve interessar-se pela solução deste problema e 
não deve deixar que o assunto fique apenas confiado à Polícia do Distrito Federal. 

Urge que o assunto seja transferido para a Policia Federal, que se convoquem os serviços da 
POLINTER e da INTERPOL, que se recrute a colaboração de todos os órgãos de Polícia, de todos os 
Órgãos de Segurança Nacional, para que se encontrem, os responsáveis ou o responsável por tão brutal 
atentado. 

Sei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o ilustre Chefe da Nação, ao ligar o seu televisor colorido, 
nem sempre vê um campo verde, um gramado liso, onde os jogadores de dois quadros peleiam e disputam 
a mesma bola. 

Sua Excelência também acompanha com o mesmo interesse, como nós, o  
noticiário da TV, para verificar se aparece na tela o criminoso, o responsável pelo 
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brutal atentado, contra o qual se revolta a consciência de todos nós. Certamente o Senhor Presidente da 
República será até mais cauteloso: além de olhar a tela, usará o seu transistor para ouvir o nome do 
responsável pelo atentado. 

São trinta e quatro dias passados! 
Espero que as autoridades, que o Sr. Ministro da Justiça tomem a providência de retirar o encargo 

das investigações da Polícia do Distrito Federal – que se mostra até hoje incapaz, enfim, que se convoquem 
os órgãos de Segurança, para que se tenha uma resposta, para que se dê uma satisfação à família, aos 
lares, à população de Brasília. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª, um aparte? 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Ouço, com muita honra, o aparte de V. Ex.ª. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Ao registrar esses episódios que afetam tão profundamente a família 

brasileira e, em, particular, as nossas famílias em Brasília, V. Ex.ª tem toda a solidariedade da Maioria. 
Sabe V. Ex.ª que todos nós, os pais de família, vivemos neste mundo moderno carregados de angústias 
sobre o futuro dos nossos filhos. É uma sociedade cheia de confrontos e conflitos: é uma sociedade em 
que, ao lado dos progressos técnicos, nos suprimem também aqueles valores maiores que formaram a 
nossa civilização, que marcaram, as nossas personalidades. A Policia, certamente, envida os maiores 
esforços para esclarecer esses casos. A demora nos desassossega, tanto a ilustre Minoria quanto a 
Maioria, porque desassossega profundamente, angustia demasiadamente toda a família brasileira. De certo, 
o Senhor Presidente da República que, além de ser o Presidente da República é chefe exemplar de família, 
também participa dessas mesmas angústias. Lamentavelmente, verificamos que este mundo moderno nos 
traz, no complexo de seus ingredientes, processos desconcertantes. Vemos, assim, a impotência do 
aparelho policial diante do crime que surpreende nos seus aspectos mais hediondos e que nos traz 
contristados, porque afeta profundamente a própria condição humana a que aspiramos seja sempre nobre, 
seja sempre de elevação. Daqui, associamos a nossa voz à de V. Ex.ª, que é a voz da família brasileira. 
Confiamos todos nos esforços da Polícia, das autoridades todas para que não só se elucidem esses casos 
pendentes, mas também para que aqueles esforços que despendemos aqui, quando votamos a Lei 
Antitóxicos, de que todos participamos, aquelas contribuições que temos dado às autoridades, 
proporcionando-lhes os instrumentos legais para sua atuação, sejam realmente coroados por uma ação 
eficaz de saneamento desses focos de desassossego, desses focos de crime que revelam um índice 
tremendo de alastramento de episódios e de fatos que ocorrem em outras sociedades, e que nós, com a 
nossa formação cristã, não compreendemos, não admitimos, repelimos e queremos sejam saneados. 

O SR. NELSON CARNEIRO: – Agradeço as palavras de V. Ex.ª, porque outro, sei, não seria o 
sentimento da Maioria desta Casa, como também, estou certo de que o Presidente Médici, sobre ser o 
Presidente dos brasileiros, é um exemplar pai de família, e, por isso mesmo, terá interesse em que se 
resolva, se solucione de vez este caso, punindo-se os responsáveis, para que não fique esta interrogação 
permanente a que se refere o editorial do Correio Braziliense pesando sobre tantas pessoas inocentes. 

Faço votos, Sr. Presidente, para que o Chefe da Nação tome a si o caso. E já que a Polícia do Distrito 
Federal se mostra impotente para localizar e prender o responsável, que se convoquem as outras polícias, 
as numerosas polícias de que dispõe o Estado para que se dê solução efetiva a esse drama e se traga a 
barra do Tribunal os responsáveis. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Alexandre Costa. 
O SR. ALEXANDRE COSTA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, faz pouco mais de ano, daqui fiz um 

pronunciamento sobre a Distribuição dos Incentivos Fiscais no Nordeste e as Disparidades Intra-Regionais. 
Dizia eu, aquela época, naquele modesto discurso, que, se mantidas as  

regras genéricas, os desníveis entre unidades federativas da mesma Região se acentua- 
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riam cada vez mais, criando-se focos insuportáveis de miséria em meio à relativa prosperidade de alguns 
Estados. 

Chamava a atenção para a seriedade do problema e procurei expor que, com o tempo situações 
várias se criaram e sugeri – claro que dentro das minhas limitações – formas que poderiam até não serem 
as indicadas, mas serviriam para que estudos de profundidade fossem realizados, com a urgência que o 
problema exige e, em conseqüência, encontradas as soluções para conterem as disparidades intra-
regionais que se acentuam. 

Citei o Excelentíssimo Senhor Presidente da República quando da sua visita ao Nordeste que, depois 
de ver in loco o quadro do drama nordestino, assim se expressou: 

"Forçoso é que se diga, porém, que o quadro que nós vimos não é o quadro que devemos ver, 
quaisquer que sejam as desventuras, as calamidades e as inclemências da natureza. Forçoso é que 
nenhum de nós se conforme com esta triste realidade." 

Decorrido mais de ano que aqui falei, inconformado com o que o próprio Senhor Presidente da 
República denominou de "triste realidade", que perdura sem que os técnicos, planejadores e especialistas 
na matéria tenham apresentado as soluções para o problema de tão alta relevância, volto ao assunto, desta 
vez mais convicto da urgente necessidade de uma ação vigorosa. Soluções que ponham termo aos 
desníveis gritantes que se agravam a cada dia que passa, come são os casos do Maranhão e do Piauí, dois 
Estados que continuam destoando no triste quadro – "que não devemos ver", como disse o Senhor 
Presidente da República – já sombrio de sua Região. 

Ouso apresentar um Projeto de Lei objetivando alterar a sistemática de captação de incentivos fiscais 
do Imposto de Renda, depositados no Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

A apresentação deste Projeto de Lei é coerente com as conclusões de pronunciamento que fiz no 
Senado, a 27 de setembro do ano passado. Na oportunidade disse que: 

"Os depósitos no Banco do Nordeste têm a forma de Fundo e, como tal, verdadeiramente, deveriam 
ser movimentados." 

O fato é que há, para quem se detém diante da questão com profundidade, não só distorções 
praticamente irreparáveis no sistema de captação de incentivos, como, em parte devido a isto, uma 
acentuação da desigualdade intra-regional. 

Se consideramos que a distribuição de recursos se dirige muito mais em função de ganhos 
econômicos maiores, no que se descuida a função nitidamente social que deu origem a toda a política dos 
incentivos fiscais para o Nordeste, doutra parte a renúncia da União ao tributo favorece o retorno do capital 
à sua região de origem, quanto mais elevados sejam os custos da captação destes recursos. 

Sendo assim, o incentivo, determinado de início a reduzir as disparidades regionais desobriga-se da 
sua função principal. De um lado retira, pelo retorno em proporções cada vez maiores da região mais 
necessitada, os recursos de capital. De outro amplia as desigualdades intra-regionais, o que, por sua vez, 
influencia a captação de recursos, pois o Estado mais poderoso, ou o projeto nele situado, oferece à 
empresa de captação vantagens bem mais tentadoras. 

A intenção básica do Projeto é a de aperfeiçoar, num primeiro lance, uma prática que se tem revelado 
negativa. Na medida em que a empresa deposita os recursos no Banco do Nordeste, resultado de uma 
renúncia da União de arrecadá-los, a legislação em vigor, dispõe também da prerrogativa de escolher entre 
projetos alternativos. A solução é de extrema liberalidade. No entanto, inversamente, no momento da 
captação de recursos, parte do Imposto de Renda devido retorna à empresa, nem todas por certo – prática 
que é, em síntese, sonegação fiscal – em detrimento da região que deveria, pelo espírito da lei, ser 
beneficiada com os recursos depositados. 
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Daí porque, baseado no interesse que permitiu a criação do incentivo fiscal, o de desenvolver 

igualmente a região Nordeste do País, o projeto em questão, partindo do fato de que à renúncia da União 
ao tributo deve corresponder uma efetiva aplicação dos recursos, cria um Fundo de Desenvolvimento do 
Nordeste. A idéia não é nova e, naquele discurso de 27 de setembro de 1972, que aqui levantou grandes 
debates entre representantes da Região, invoquei todas essas razões, no sentido de diminuir  
as disparidades intra-regionais. E mais, apresentei os números que demonstram a acentuação destas 
desigualdades. E só via na reorientação dos incentivos fiscais, a partir da criação de um fundo para 
desenvolver o Nordeste, a solução mais imediata. 

O Projeto não retira, diga-se de passagem, da empresa, o direito a receber em troca a participação 
nos investimentos na região. Ao mesmo tempo atribui à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
– SUDENE – os estudos dos projetos e a destinação dos recursos, baseada em percentuais que conferem 
dos projetos e a destinação dos recursos baseados em percentuais. Somente atacando o mal, qual seja a 
necessidade de capitalizar realmente os Estados de menor desenvolvimento, é possível reduzir, em breve 
tempo, e de fato, a distância que hoje os separa. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE: – V. Ex.ª me permite um aparte, nobre Senador? 
O SR. ALEXANDRE COSTA: – Permito o aparte a V. Ex.ª, nobre Senador Luiz Cavalcante. 
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Nobre Senador Alexandre Costa, V. Ex.ª, como bom nordestino que é, 

não perde oportunidade para defender a nossa região, e o faz hoje em momento azado, porque, a despeito 
das boas intenções do Governo, a verdade é que o Nordeste, em comparação com o Centro-Sul, continua 
como dantes, continua como o atual Governo o encontrou. Ainda domingo último o Jornal do Brasil no seu 
caderno especial, publicou, sob o título "Nordeste em questão", uma extensa reportagem de autoria do 
jornalista Walder de Gois, onde está corretamente focalizada a situação de pauperismo da nossa região. 
Começou por dizer que temos 1 milhão e 200 mil desempregados, e mais adiante, numa clara ilação, afirma 
que o espantoso crescimento da população marginal das cidades, em todos os Estados, é um indicador 
visual do quadro de desemprego. Prosseguindo diz ainda: 

"Hoje, no Nordeste, vive-se a nostalgia da renda per capita de 1939, que era metade da nacional, 
declinando para a dura representação dos 35% de hoje." 

O jornalista Walder de Góis atribui ao Governador Eraldo Gueiros a afirmativa de que: "a unidade 
Nordestina em torno de uma política de desenvolvimento somente seria possível se a SUDENE fosse para 
valer." E sustenta que dificilmente alguém discordará da observação, do Governador Gueiros, "a não ser os 
que, segundo Paulo de Tarso – que é alto funcionária da SUDENE – se julgam obrigados ao otimismo. "V. 
Ex.ª, como eu, como todos os representantes da nossa região, não temos obrigação com o otimismo, mas 
temos brigação com o jogo da verdade, e a verdade é esse quadro que V. Ex.ª pinta do Nordeste e que o 
jornalista Walder de Góis reproduziu no Jornal do Brasil, na edição de domingo último. Muito obrigado a V. 
Ex.ª. 

O SR. ALEXANDRE COSTA: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª, nobre Senador Luiz Cavalcante. V. 
Ex.ª, que é um ilustre representante e um estudioso dos problemas do Brasil, principalmente da sua região, 
sabe que o Nordeste brasileiro a cada dia empobrece mais e V. Ex.ª viu ontem – como todo o Senado – que 
a luta, hoje em dia, já não é mais para conter as disparidades regionais. Antigamente lutava-se entre o 
Centro-Sul e o Norte-Nordeste brasileiro: um enriquecendo e o outro empobrecendo. A luta hoje 
transportou-se para dentro da própria região. É a luta intraregional. 

Ontem, aqui, falou o nobre Senador Cattete Pinheiro e V. Ex.as assistiram, brilhantemente,  
com o elevado espírito público que o caracteriza, lutando contra uma decisão de uma comissão técnica  
que opinou pelo escoamento do minério das minas de Carajás, pelo Porto do Itaqui, no Maranhão.  
Neste assunto, sabe todo o Brasil, sabe toda a Casa, que não houve interferência de qualquer polí- 
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tico; não houve ação política. Houve sim, uma decisão técnica, oriunda de acurado  estudo de viabilidade 
aprovado pelo Governo Federal. 

Mas o Pará, Estado pobre como o Maranhão, não se conforma com a decisão da comissão técnica. 
Daí, a campanha que vem se movendo pela imprensa  para tornar sem efeito a decisão da comissão 
técnica que, por estudos realizados, achou, que o minério da Serra dos Carajás deveria ser escoado pelo 
Porto de Itaqui. 

Na defesa do projeto hidroviário, a exaltação e a paixão do nobre Senador Cattete Pinheiro, Senhores 
Senadores, falando como representante do Pará e unindo-se a Goiás, chega ao ponto de omitir o rio 
Tocantins, chamando para aqueles dois Estados a sua propriedade, esquecendo-se de que ele é um dos 
grandes rios do Maranhão, bastando dizer que, às suas margens, está localizado o seu maior município – 
Imperatriz e mais outros grandes, como Carolina e Porto Franco. 

Ora, o projeto hidroviário também irá interessar ao Maranhão, mas, se outra decisão for tomada, 
aprovando-o, nada temos a contestar. Nós maranhenses somos grandes amigos do Pará e dos paraenses. 

O SR. PAULO GUERRA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. ALEXANDRE COSTA: – Ouço o aparte de V. Ex.ª 
O SR. PAULO GUERRA: – Participo igualmente, eminente Senador Alexandre Costa, da inquietação 

de V. Ex.ª pelo processo de desenvolvimento, não somente pelos desníveis existentes no Piauí e no 
Maranhão, como em todo o Nordeste, em relação à região Centro-Sul. Entendo, porém, que é uma questão 
de execução de planejamento. Apesar da minha grande admiração pelos dois eminentes responsáveis pelo 
desenvolvimento brasileiro, o eminente Ministro Reis Venoso e o eminente Ministro da Fazenda. Delfim 
Netto, em quem reconheço qualidades admiráveis de estadistas e de técnicos, lamento que eles, nos seus 
postos, tenham-se mantido como técnicos, apenas, e tenham-se contido como estadistas, porque o que 
está faltando é a visão global do estadista para processar, num só conjunto, o desenvolvimento do País. 

O SR. ALEXANDRE COSTA: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª, que com a autoridade de um Senador 
que teve a oportunidade de governar o seu Estado, que conhece o Nordeste e seus problemas, pode dizer 
à Casa que, efetivamente, o Nordeste brasileiro, apesar dos esforços que têm sido feitos, das leis votadas 
para beneficiá-lo, continua empobrecendo a cada dia que passa. 

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, alterada a renda interna de cada Estado, numa próxima 
etapa a destinação dos recursos receberia novos percentuais, mas de modo a que nenhum Estado deixe de 
receber uma participação mínima. Veda-se também, a qualquer tempo, uma participação acima do limite de 
20% (vinte por cento) a qualquer dos Estados da região. 

Objetiva o Projeto também impedir que num mesmo ano, atendidos os limites propostos em função 
dos recursos, quaisquer dos Estados participem do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Isto porque a 
prática tem revelado que a destinação se faz bem mais atendendo às necessidades dos Estados mais 
desenvolvidos, em detrimento dos menos, sem que as disposições legais ora existentes sejam 
consideradas. Eis porque existem mecanismos que agem no sentido de ampliar a distância entre os 
Estados, sendo até o incentivo fiscal um meio de impedir, em alguns casos, que o desenvolvimento 
autônomo de determinados Estados lhes permita atingir o nível em que se encontram os mais 
desenvolvidos na região. 

A seguir, Srs. Senadores, passo a transcrever o Projeto a que me refiro: 
"Cria o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, estabelece critérios de distribuição de recursos 

depositados a título de incentivos fiscais, e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Os depósitos realizados a título de incentivo fiscal do  

imposto de renda no Banco do Nordeste do Brasil S.A., destinados a in- 
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vestimentos na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, 
formarão um efundo, denominado "Fundo de Desenvolvimento do Nordeste". 

Art. 2º – A distribuição dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste existentes, a 31 de 
dezembro do ano anterior, ficará sob a responsabilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A., após os 
estudos de viabilidade econômica dos projetos a cargo da SUDENE. 

Art. 3º – A participação de cada Estado no total de recursos disponíveis pelo Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste será em função inversa do seu desenvolvimento. 

Art. 4º – Nos cinco primeiros anos a partir de quando vigorarem os efeitos da presente Lei, a 
distribuição dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste será a seguinte: 

§ 1º – 13% (treze por cento) por Estado, para o Piauí, Maranhão e Paraíba; 
§ 2º – 11% (onze por cento) por Estado, para o Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe;. 
§ 3º – 7,5% (sete e meio por cento) por Estado, para a Bahia e Pernambuco; 
§ 4º – 2% (dois por cento) para a área de Minas Gerais, compreendida como de atuação da 

SUDENE. 
Art. 5º – Preenchidos os percentuais do artigo anterior, em nenhum caso, no mesmo ano, os recursos 

disponíveis pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste serão destinados a um Estado que os tenha 
recebido nos limites propostos. 

Art. 6º – Para efeito das posteriores distribuições dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do 
Nordeste serão consideradas as alterações de renda interna em cada Estado da área de atuação da 
SUDENE durante o período anterior. 

Art. 7º – Os estudos a respeito das modificações de renda interna da região que venham a alterar o 
disposto no art. 4º serão realizados pela SUDENE, no que serão considerados os seguintes aspectos: 

§ 1º – Nenhum Estado poderá obter, nos projetos a ele destinados, para o total do seu território, mais 
do que 20% (vinte por cento) dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. 

§ 2º – Nenhum Estado receberá, para os projetos a realizar na sua área, desde que toda ela esteja 
incluída na de atuação da SUDENE, menos de 5% (cinco por cento- do total dos recursos do Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste. 

Art. 8º – A presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 9º – Dentro de 120 dias, a contar da publicação da presente Lei, o Poder Executivo deverá 

regulamentá-la. 
Art. 10 – Revogam-se as disposições em contrário." 
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Permite V. Ex.ª outro aparte?  
O SR. ALEXANDRE COSTA: – Com muito prazer. 
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Nobre Senador Alexandre Costa, a idéia de V. Ex.ª creio  

eu, no seu aspecto global, é quase idêntica à que teve o nobre Senador Dinarte Mariz,  
que foi o presidente da COCENE. S. Ex.ª, divergindo do relatório geral daquela Comissão,  
pugnava pela instituição de um fundo orçamentário à semelhança do que V. Ex.ª sugere nesta 
oportunidade. E sugere muito bem, quando já está mais do que profanada a  
exclusividade inicial dos incentivos fiscais. Os jornais há poucos dias atrás, já noticiaram  
que as opções para o reflorestamento, neste ano de 1973, se elevam a 32%, o que dá um total supe- 
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rior às opções em favor da própria SUDENE. Afora essas, há as opções de incentivos destinados a outros 
fins e a, outras regiões, como sabe V. Ex.ª tão bem ou melhor que eu. Aliás essa diminuição constante dos 
incentivos da SUDENE me faz lembrar uma passagem daquele romance de Voltaire, "Zadig", quando ele 
narra a morte do marido da bela Corsu. A jovem viúva, inconsolável com a perda do querido esposo, manda 
sepultá-lo à beira dum riacho, faz construir um túmulo e senta-se sobre este. Na sua dor, ela jura que 
enquanto o riacho beirasse o túmulo do marido, ela ali permaneceria. Passou-se um dia. Passaram-se dois 
dias, mas jánoterceiro dia a viúva, conciliando o juramento e a fadiga, simplesmente manda desviar o 
riacho. É mais ou menos o que se tem feito com o Nordeste, que desperta em todos uma profunda 
comiseração. Mas, apesar disto, o riacho dos incentivos fiscais é constantemente desviado. Muito grato a V. 
Ex.ª, e me perdoe por este tão longo aparte. 

O SR. ALEXANDRE COSTA: – Mais uma vez, agradeço o aparte de V. Ex.ª V. Ex.ª não rouba, 
absolutamente, o tempo de qualquer orador. Muito ao contrário, com as suas opiniões e conhecimentos 
abalizados, V. Ex.ª ilustra o discurso de qualquer Senador. De maneira que concordo, em parte, com V. Ex.ª 
Sei, perfeitamente, que não estou inovando nada e já disse, no início do meu discurso, que essa iniciativa é, 
apenas, uma idéia de muitos, é quase o consenso do Nordeste brasileiro que, por não encontrar quem 
tomasse a iniciativa de fazê-lo, desde que aqui falei, por mais de um ano, vi da necessidade e urgência de 
se compor esse projeto, que é apenas a idéia, repito, mas que poderá, se a Casa aceitar, sofrer as 
modificações que a inteligência dos nobres Senadores e a experiência e muitos que tiveram condição de 
governar seus Estados, possam oferecer para transformá-lo naquilo de que, realmente, necessita o 
Nordeste brasileiro, para não empobrecer mais do que já acontece. 

O SR. DINARTE MARIZ: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. ALEXANDRE COSTA: – Concedo o aparte a V. Ex.ª 
O SR. DINARTE MARIZ: – Eu me regozijo com a opinião do nobre colega, quando vem discutir as 

falhas que, realmente, todos nós do Nordeste sentimos na política de desenvolvimento da nossa Região. 
Sabemos que o Nordeste tem como base, para o seu desenvolvimento, a SUDENE. Sabemos, também – o 
que não é segredo pois todo o Brasil já tomou conhecimento e o próprio Governo está procurando modificar 
a política de desenvolvimento da Região – das distorções existentes nesses dez anos de SUDENE. O 
Projeto de V. Ex.ª, realmente se assemelha, em parte, às minhas idéias. 

O SR. ALEXANDRE COSTA: – Aliás, é uma honra para mim fazer um Projeto que tenha as idéias de 
V. Ex.ª 

O SR. DINARTE MARIZ: – Eu é que me sinto honrado em tê-lo como companheiro. Na minha 
opinião, nobre Senador, o Nordeste precisa de uma nova filosofia no seu desenvolvimento. Precisamos 
acabar com o incentivo e criar o fundo para o desenvolvimento do Nordeste, pois, mesmo como V. Ex.ª 
propõe, sem ficarem em mãos das Empresas a iniciativa do seu emprego, podem as mesmas se 
desinteressarem e sofrerem uma deblaque definitiva. O de que precisamos é criar um fundo no Orçamento 
da União, já que a política dos incentivos falhou. Para isso teremos que dar nova destinação a esses dois 
instrumentos criados, há tantos anos atrás, um, o Banco do Nordeste, no Governo do saudoso Presidente 
Getúlio Vargas, e o outro, a SUDENE, no Governo do ex-Presidente Juscelino Kubitschek. Ambos são 
válidos. O Banco receberá os fundos orçamentários e a SUDENE se encarregará da parte dose projetos e 
da orientação técnica. Foi para esta finalidade que se criou a SUDENE: promover o desenvolvimento, 
orientando tecnicamente os setores carentes de assistência. Assim desaparecerão os escritórios de estudos 
de projetos, e captação de recursos, participantes agressivos dos incentivos que deveriam chegar ao 
Nordeste. Com uma agravante: são localizados no Centro-Sul. A única hipótese de recebermos 
eficientemente, recursos para o Nordeste, é a criação do fundo para o seu desenvolvimento. Depositando 
esses recursos no Banco do Nordeste, com a aplicação e orientação 
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dos projetos feitos pela SUDENE, teremos dado o primeiro passo para o nosso desenvolvimento, além da 
prioridade para importar todos os insumos necessários, donde poderemos, realmente, recebê-los a preços 
menos elevados, sem as tais barreiras alfandegarias. Se continuarmos obrigados a comprar tudo à indústria 
do centro-sul, o que equivale a pagar pesados subsídios ao setor mais desenvolvido do País; aí, então, 
estaremos repetindo o gesto de quem procurou carregar água em balaio. Seria temerário negar que os 
incentivos tivessem concorrido para melhorar setores da região, nesses 10 anos de SUDENE. Mais 
temerário ainda seria, hoje, admitir como solução para o nosso desenvolvimento a política adotada nesse 
decênio. Cada dia nos distanciamos mais do desenvolvimento e do progresso da região Centro-Sul. Se o 
Governo quiser voltar suas vistas para o Nordeste, deverá ter uma atitude corajosa e, mais que corajosa, 
heróica. Terá que fazer uma opção, uma discriminação arrojada em benefício da nossa região. Terá que 
tirar o dinheiro da região mais rica e depositar no Nordeste, para que cada Estado siga sua vocação, a 
vocação do seu povo, voltando-se para o trabalho compensador e assim acompanhar o desenvolvimento 
integrado do país. O nordestino tem muita vocação para o artesanato. Este só poderá se desenvolver na 
hora que tivermos o crédito direto e a orientação técnica com assistência da SUDENE. O que eu prego, o 
que eu defendo, o que acho que o Governo pode e deve fazer – é destinar um fundo diretamente para o 
desenvolvimento do Nordeste. Essa história de dar dinheiro ao rico para auxiliar ao pobre, nunca se ouviu 
falar que resolvesse qualquer situação em nenhum país. do mundo. Acabamos chegando ao que está aí: as 
maiores Empresas, muitas delas estrangeiras, utilizando os favores que a lei lhes faculta, deixam de pagar o 
imposto de renda devido para aplicarem o seu produto no Nordeste. Ocorre que a SUDENE só permite que 
se deduza 5% para despesas de corretagem etc. Hoje, entretanto, esse ágio está praticamente oficializado 
em redor de 40%. Isto significa apropriação indébita. O que é lamentável é que alguns sonegadores 
venham sendo presos e esses, ao meu ver, mais criminosos, continuem soltos e estimulados com o manto 
da impunidade. Esta é a situação atual. Se quisermos realmente defender o Nordeste; se quisermos voltar 
as nossas vistas para essa região teremos que reivindicar do Governo medidas corajosas. Há poucos dias, 
um alto elemento da administração federal me informou que a grande indústria do Centro-Sul, em reunião 
das suas diretorias admitiu que fossem divididos entre os seus diretores os 40% que estão cobrando de 
ágio pelos incentivos que subscrevem. O dinheiro que o Governo reservou, através dos incentivos fiscais, 
para ser empregado no Nordeste, devia chegar integralmente ao Nordeste na proporção do desconto que o 
empresário fez, quando de sua declaração de renda. Fora daí, chama-se furto. O meu ponto de vista é pela 
criação do fundo repito, – mas diretamente tirado do orçamento, – com as outras medidas complementares. 
Não poderemos fazer o milagre de transformar o Nordeste numa região rica de um ano para outro. Mas, em 
meio século, estou certo, os nordestinos poderão, com essa medida, conviver como irmãos, não como 
escravos, com os outros brasileiros de todos os recantos da Pátria. 

Perdoe V. Ex.ª pelo tempo que lhe tomei. Apresento também desculpas ao Plenário pela linguagem 
franca que usei. É que sinto, no entardecer de minha vida, multiplicar-se o sofrimento dos nordestinos. Se 
não criarmos uma nova filosofia para o seu desenvolvimento, o nordeste continuará sendo uma ameaça ao 
problema social do País. Louvo o discurso de V. Ex.ª pois significa mais uma valiosa contribuição para 
solução dos problemas da nossa região. 

O SR. ALEXANDRE COSTA: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª, nobre Senador Dinarte Mariz, que, 
com a sua autoridade e a sua experiência, vem complementar tudo aquilo que deixei de colocar no meu 
discurso. 

Lancei a semente, que é oriunda da idéia de muitos, inclusive de V. Ex.ª Sabedoria e experiência não 
faltarão ao Senado, tampouco ao Congresso Nacional, para ampliá-lo, até que possam os Nordestinos 
alcançarem o grande objetivo. 
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O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. ALEXANDRE COSTA: – Concedo o aparte ao nobre Senador Waldemar Alcântara. 
O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – Prometo a V. Ex.ª ser bastante breve, em atenção ao sinal da 

Mesa. E embora não me proponha.a fazer o papel de advogado do diabo, desejava, pelo menos, fazer 
justiça. A inspiração inicial do sistema de incentivos fiscais, através dos Artigos 34 e 18 das leis da SUDENE 
é ainda uma coisa merecedora da nossa atenção. O mecanismo do 34-18 recebeu os aplausos, não 
nossos, mas de pessoas da mais alta categoria internacional, que vieram ao Brasil saber como se operava 
isso e foi dado até mesmo como um traço de genialidade de quem imaginou o 34-18. O 34-18 é um 
instrumento muito válido, não podemos negar isto. Também não podemos omitir as distorções que esse 
sistema tem sofrido. A primeira delas – ninguém falou ainda, mas vamos falar – é que o enfraquecimento do 
sistema se deveu às sucessivas sangrias que ele levou a partir da fatia que foi tirada inicialmente para a 
SUDENE. O 34-18 era privativo do Nordeste. Depois passou para a SUDENE, parte para o reflorestamento, 
parte para o turismo, parte para o PIN, parte para o PROTERRA, esvaziou o sistema. 

O SR. ALEXANDRE COSTA: – Não só por isto, mas pelo insucesso que vem tendo. 
O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – Mas a condição que levou a outros insucessos foi a falta de 

recursos. Daí dizer-se que as distorções existentes, na parte de captação de recursos, deve-se à lei da 
oferta e da procura. Há muito mais procura do que oferta: há, conseqüentemente, o encarecimento do 
dinheiro. Não quero defender e sim, pelo contrário, afinar com o pensamento de todos os nordestinos que já 
falaram aqui de que a situação do Nordeste não é boa. Não se pode dizer que o Nordeste esteja 
empobrecendo-se cada vez mais, mas se pode dizer, com absoluta segurança, que o desenvolvimento do 
Nordeste não acompanha, nem de longe, as demais regiões do Brasil. 

O SR. ALEXANDRE COSTA: – Digo a V. Ex.ª que o insucesso não se deve somente às fatias que o 
Governo Federal vem retirando. Antes da retirada de fatias, a SUDENE vinha tendo conhecimento da 
captação de incentivos fiscais, de maneira irregular. Nem eu, nem V. Ex.ª e nem ninguém poderá acreditar 
que, quem paga 40% para captar recursos – e que movimente mais 10% a 15% na administração 
representando isto tudo, cerca de 60% possa instalar, com os 40% restantes, qualquer projeto. Só o fato de 
permitir pagar 40% para captar recursos já é um sinal de insucesso. Não conheço negócio nenhum do 
mundo, que pague 40% para captação de incentivos fiscais, que honestamente seja bem sucedido. 

Governo retirou parcelas, esvaziando ainda mais o sistema. 
Não estou combatendo a SUDENE. Do contrário, sou testemunha do grande trabalho por ela 

prestado à região através dos eminentes superintendentes que por lá passaram. Estou combatendo sim as 
distorções e dando poderes a ela – SUDENE – através dessa lei, para por fim a estas distorções. 

Continuando, Sr. Presidente, para concluir: 
Se este projeto vier a ser aprovado e, em conseqüência, aproveitado e posto em execução, terei a 

grande satisfação de ter contribuído para por termo às distorções – de que falou o nobre Senador Waldemar 
Alcântara – que não tem proporcionado vantagens a ninguém, nem em termos de Nordeste nem em termos 
de Brasil. 

Se, ao contrário, perder-se no vazio, como tantas opiniões e sugestões valiosas têm-se perdido, terei 
cumprido o meu dever de representante da região nordestina no Senado Federal, que não deseja, 
absolutamente, ver o desaparecimento total da SUDENE. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Sobre a mesa, Projeto de Lei que será lido pelo Sr. 1º-

Secretário. 
É lido o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 114, DE 1973 

 
Cria o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, estabelece critérios de distribuição de recursos 

depositados a título de incentivos fiscais, e dá, outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os depósitos realizados a título de incentivo fiscal do Imposto de Renda no Banco do Nordeste 

do Brasil S.A., destinados a investimentos na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do, 
Nordeste – SUDENE, formarão uni fundo, denominado  Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. 

Art. 2º A distribuição dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste existentes, a 31 de 
dezembro do ano anterior, ficará sob a responsabilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A., após os 
estudos de viabilidade econômica dos projetos a cargo da SUDENE. 

Art. 3º – A participação de cada Estado no total de recursos disponíveis pelo Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste será em, função inversa do seu desenvolvimento. 

Art. 4º – Nos cinco primeiros anos a partir de quando vigorem os efeitos da presente Lei, a 
distribuição dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste será a seguinte: 

§ 1º 13% (treze por cento) por Estado, para o Piauí, Maranhão e Paraíba. 
§ 2º 11% (onze por cento) por Estado, para o Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. 
§ 3º 7,5% (sete e meio por cento) por Estado, para a Bahia e Pernambuco. 
§ 4º 2% (dois por cento) para a área de Minas Gerais, compreendida como de atuação da SUDENE. 
Art. 5º – Preenchidos os percentuais do artigo anterior, em nenhum caso, no mesmo ano, os recursos 

disponíveis pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste serão destinados a um, Estado que os tenha 
recebido nos limites propostos. 

Art. 6º – Para efeito das posteriores distribuições dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do 
Nordeste serão consideradas as alterações de renda interna em cada Estado da área de atuação da 
SUDENE durante o período anterior. 

Art. 7º Os estudos a respeito das modificações de renda interna da região que venham, a alterar o 
disposto no art. 4º serão realizados pela SUDENE, no que serão considerados os seguintes aspectos: 

§ 1º – Nenhum, Estado poderá obter, nos projetos a ele destinados, para o total do seu território, mais 
do que 20% (vinte por cento) dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. 

§ 2º – Nenhum, Estado receberá, para os projetos a realizar na sua área, desde que toda ela esteja 
incluída na de atuação da SUDENE, menos de 5% (cinco por cento) do total dos recursos do Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste. 

Art. 8º – A presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 9º – Dentro de 120 dias, a contar da publicação da presente Lei, o Poder Executivo deverá 

regulamentá-la. 
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Art. 10 – Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1973. – Alexandre Costa. 
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Regionais e de Economia.) 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – O Projeto lido vai à publicação e, em seguida, será 

despachado às comissões competentes. 
Comparecem, mais os Srs. Senadores: 
José Guiomard – José Esteves – Wilson Gonçalves – Jessé Freire – Domício Gondim – Milton Cabral 

– Wilson Campos – Arnon de Mello – Teotônio Vilela – Leandro Maciel – Antônio Fernandes – Vasconcelos 
Torres – Gustavo Capanema – Magalhães Pinto – Franco Montoro – Benedito Ferreira – Emival Caiado – 
Osires Teixeira – Mattos Leão – Celso Ramos – Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Esgotada a Hora do Expediente. vamos passar à. 
 

ORDEM DO DIA 
  
Item 1 
 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 208, de 1973, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos 

Torres solicitando, nos termos do art. 281 do Regimento Interno, a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 
34, de 1973, de sua autoria, que dá o nome de "Presidente Vargas" à usina siderúrgica, da Cia. Siderúrgica 
Nacional em Volta Redonda, Rio de Janeiro. 

Em votação o requerimento. 
Com a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro, Líder da Minoria, para encaminhar a votação. 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, o requerimento é do autor do Projeto. Nada tenho a 

opor. 
Ainda, Sr. Presidente, não me oporia ao requerimento, porque o Projeto nada aditaria à realidade 

atual. Na própria justificação, diz o nobre Senador Vasconcelos Torres que quem passa pela Usina de Volta 
Redonda lá encontra, em grandes caracteres, na face principal do prédio, o nome do estabelecimento: 
"Usina Presidente Vargas." 

presente Projeto pareceria, então, inócuo. 
Então, o que levou S. Ex.ª a oferecer o Projeto que resultou de uma deliberação da Companhia 

Siderúrgica Nacional, aprovado pela Diretoria, em 28 de março de 1962? 
Diz S. Ex.ª que esse nome continuava ausente nas referências feitas à usina, no noticiário de 

imprensa e nos documentos oficiais. 
Evidentemente não se poderia fazer uma lei para obrigar a imprensa a incluir, no noticiário, em vez de 

Usina de Volta Redonda, Usina Presidente Vargas, – e não seria este o meio de compelir a administração – 
a usar o nome que ela própria havia dado à usina. 

De modo que, também, por esses motivos e pelo fato de ser o próprio autor do Projeto que requer a 
sua retirada, nada a Minoria tem, a opor ao requerimento. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Se nenhum outro nobre Senador desejar encaminhar a 
votação, vou colher os votos. 

Os Srs. Senadores que concordam com o Requerimento nº 288/73, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. O Projeto será definitivamente arquivado. 
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Item 2 
 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 14, de 1973, de autoria do Sr. Senado 

Nelson Carneiro, que dá nova redação ao art. 488 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, assegurando a redução na jornada diária do empregado 
durante o prazo. do aviso prévio, seja ele o notificante ou o notificado, tendo: 

 
PARECERES, sob nºs 67 e 68, de 1973, das Comissões 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
– de Legislação Social, favorável, com voto vencido do Sr. Senador Eurico Rezende. 
A matéria constou da Ordem do Dia de 4 do corrente, tendo sua discussão adiada para o dia 10, a 

requerimento do Sr. Senador Adalberto Sena. Nessa data, por solicitação do referido Senador, a discussão 
foi adiada para a presente Sessão. 

Em discussão o Projeto de Lei do Senado nº 14, de 1973, em segundo turno. 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Peço a palavra, Sr. Presidente, para discutir o projeto. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, apenas para aplaudir o judicioso parecer de que foi 

relator o nobre Senador Renato Franco, na Comissão de Legislação Social, o qual realmente enriquece não 
só a justificação, como o próprio Projeto. 

O ilustre Senador Eurico Rezende, cuja ausência tanto lamentamos, apenas assinou. vencido, sem 
dizer as razões de sua discordância. 

O parecer do eminente Relator, Senador Renato Franco, é uma página digna do esforço de S. Ex.ª e 
da douta Comissão de Legislação Social. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Se nenhum outro nobre Senador quiser discutir o Projeto, 
vou encerrar a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação o Projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 
É o seguinte o Projeto aprovado: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 1973 

 
Dá nova redação ao art. 488 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452,. de 1º de maio de 1943, assegurando a redução na jornada diária do empregado durante o prazo do 
aviso! prévio, seja ele o notificante ou notificado. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 488 da Constituição das Leis do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação: 
"O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, será reduzido de duas horas 

diárias, sem prejuízo do salário integral." 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Item 3 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 95, de 1973, de autoria do Sr. Senador 

Nelson Carneiro, que torna obrigatória a condenação da parte vencida nos honorários do advogado do 
vencedor, nas reclamações trabalhistas, tendo: 

 
PARECER, sob nº 476, de 1973, da Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto nos termos do 

Substitutivo que oferece. 
A matéria constou da Ordem do Dia de 28 de setembro, tendo a discussão adiada para esta data a 

requerimento dos nobres Srs. Senadores José Lindoso e Eurico Rezende. 
Em discussão o Projeto de Lei do Senado nº 95, de 1973, e o Substitutivo apresentado pela 

Comissão de Constituição e Justiça. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. Passa-se à votação. 
Vota-se, em primeiro lugar, o Substitutivo, que tem preferência regimental. Em votação. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Sr. Presidente, peço a palavra, como Líder. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Senador Guido Mondin, como 

Líder da Maioria. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Sr. Presidente, a Maioria, neste primeiro turno, votará favoravelmente ao 

Projeto de Lei do Senado nº 95, de 1973, de autoria do nobre Senador Nelson Carneiro, reservando-se para 
uma decisão final por ocasião da apreciação, em segundo turno, deste Projeto, dando-nos maior tempo 
para um exame mais aprofundado da proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Se nenhum outro Sr. Senador quiser fazer uso da palavra, 
para encaminhar a votação do Substitutivo, vou colher os votos. 

Os Srs. Senadores que concordam com o Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. Em conseqüência, fica prejudicado o Projeto. 
A matéria vai à Comissão de Redação, a fim de se redigir o vencido para o segundo turno regimental. 
É o seguinte o Substitutivo aprovado: 
 

Substitutivo 
 
Torna obrigatória a condenação da parte vencida nos honorários do advogado do vencedor, nas 

reclamações trabalhistas. 
Art. 1º O art. 823 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, passa a vigorar acrescido do parágrafo seguinte: 
"§ 3º Quando a reclamação for julgada procedente, a decisão condenará a parte vencida nos 

honorários do advogado da parte vencedora, observado o disposto na lei processual civil." 
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Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concluído o exame da matéria constante na Ordem do Dia 

da presente Sessão. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Danton Jobim. 
O SR. DANTON JOBIM: – Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
No último domingo, em sua página segunda, O Globo, do Rio de Janeiro, publicou algumas 

declarações do nobre Deputado Lopo Coelho sobre a situação do Estado da Guanabara. Merecem registro, 
sem dúvida, Sr. Presidente. Começou S. Ex.ª falando do pseudoproblema da fusão do nosso Estado com o 
Estado do Rio. E nessa parte de sua entrevista foi S. Ex.ª perfeito, no meu modo de ver. Irrespondíveis são 
seus argumentos contra a idéia esdrúxula extemporânea, de todo insustentável no quadro de um mediano 
raciocínio lógico, por mais simpático que seja o tema. 

A certa altura, porém, Srs. Senadores, o declarante sentencia: 
"A Guanabara é o maior centro político e cultural do País. O fato de seu Governador pertencer à 

Oposição possui grande importância para a imagem do Brasil no exterior, atestando a existência do regime 
democrático, mas está custando muito caro em termos de freio ao desenvolvimento estadual. O 
paternalismo ultrapassado, termina por impedir o crescimento harmônico da economia, não permitindo à 
Guanabara acompanhar o ritmo do desenvolvimento nacional." 

Vejam bem, Srs. Senadores, a expressão "não permitindo à Guanabara acompanhar ritmo do 
desenvolvimento nacional." 

Temos o maior respeito pela figura do ex-presidente da ARENA carioca. Admiramos, não apenas, sua 
habitual lucidez, como sua integridade, quer como pessoa, quer como homem público. O que não podemos 
admitir, entretanto é que o ilustre Deputado venha afirmar que a nossa Guanabara não acompanha o ritmo 
do desenvolvimento nacional e que não o faz porque é administrada por um Governador do MDB. 

Ora, o Sr. Lopo Coelho não pode ignorar que o crescimento industrial da Guanabara saltou de 1,7 por 
cento em 71 para 9,3 em 1972. 

Não inventamos esses índices, relativos ao segundo ano do governo do Sr. Chagas Freitas. São 
parte do depoimento da Federação das Indústrias sobre as auspiciosas tendências de nossa expansão 
econômica, que singulariza no concerto federativo a Guanabara e a coloca dentro da mais elevada taxa de 
crescimento global da economia brasileira. 

Não vou repetir aqui, mais uma vez, testemunhos como os do Professor Otávio Gouvêa de Bulhões, 
sobre o desempenho da economia carioca, depois da aplicação de medidas de austeridade, com rigoroso 
controle da despesa, que saneando as finanças públicas, permitiram a aplicação de uma audaz política de 
incentivos fiscais, cujo fruto foi urna vigorosa expansão industrial que tornou impossível insistir-se no 
ritornelo do esvasiamento econômico do nosso Estado. 

Mas não custa lembrar o relatório do Ministro da Fazenda, cujos trechos sobre a Guanabara 
trouxemos, não há muito, para esta tribuna, bem como declarações do Sr. Delfim Netto, traduzindo 
admiração pela conduta do Governo do nosso Estado no plano econômico e financeiro. 

Em recente mesa-redonda realizada no Rio, o Secretário de Planejamento e Coordenação-Geral, Sr. 
Francisco Manoel de Melo Franco, afirmou que, no caso específico da Guanabara, estamos  
gerando uma grande receita fiscal, que fica em grande parte com a União: "De acordo com  
os balanços gerais do Ministério da Fazenda, publicados pela Inspetoria-Geral de Finanças, o crescimento 
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da receita federal, entre 1971 e 1972, em nosso Estado, foi bem maior do que toda a receita estadual. Na 
realidade, arrecadamos em 1972 cerca de Cr$ 3,20 bilhões, enquanto a arrecadação da União passava de 
Cr$ 5,03 bilhões, em 1971, para Cr$ 9,07 em 1972; com um aumento, portanto, de Cr$ 4,04 bilhões, em. um 
ano. 

Com isso, mostra o relatório do Ministério da Fazenda que a Guanabara passou a participar com 
23,02% da receita federal, o que é, mais ou menos, o mesmo valor com que participa todo o resto do Brasil, 
excluindo-se São Paulo. 

Assim, temos o direito de perguntar: um Estado industrial por excelência cuja indústria está se 
desenvolvendo em mais de 10 por cento ao ano não estará, por ventura, acompanhando o ritmo do 
desenvolvimento global da economia brasileira? 

O apreço que nos merece o Deputado Lopo Coelho, a convicção que temos de que S. Ex.ª externou 
de boa-fé suas opiniões, leva-nos a desejar visitasse S. Excia. a Zona de Santa Cruz, onde está surgindo 
um grande e moderno centro industrial, e estendesse essa visita aos Distritos Industriais de Paciência, 
Palmares, Fazenda Botafogo, bem como à Zona de Jacarepaguá. Veríamos, então, se o seu coração de 
carioca, de adoção e de brasileiro, não bateria mais forte ao contato dos novos focos de energia, dos novos 
núcleos de vida, dos novos pólos de desenvolvimento, das novas fontes geradoras de riqueza, que uma 
administração racional, planificada e dinâmica vem fazendo brotar a olhos vistos naquelas regiões 
abandonadas até poucos anos atrás. 

Gostaríamos que o eminente líder da ARENA carioca fosse ver de perto a COSIGUA, com seus 
fornos acesos dia e noite, já correndo aço, em. ritmo de produção que, num ano, está pulando de 250 mil 
para 800.000 toneladas; folgaria em. que lançasse os olhos sobre os estudos e projetos, custeados e 
ultimados pelo Estado, do novo porto em Sepetiba, dependendo apenas da União o início de sua 
construção, pois sua viabilidade já se acha tecnicamente comprovada. Que visse S. Ex.ª o que, no Governo 
Chagas Freitas, se fez ou se está fazendo em matéria de infra-estrutura para a ampliação e criação dos 
parques industriais. 

Somente numa gestão bem orientada e dinâmica como a atual se poderiam consignar resultados tão 
expressivos como os que atrás ficaram registrados, no que tange ao crescimento industrial planejado, 
controlado e integrado, como ora se verifica na Guanabara. 

A relação de causa e efeito entre a política econômica do Governo Chagas Freitas e o impeto do 
aumento da produção revela-se, de modo insofismável, na brusca ascensão de mais de 9 por cento em 
1972 em confronto com a cifra de expansão para 71, onde o índice foi apenas de 1,7 por cento; e por 
razões óbvias, porque naquele momento se inaugurava, precisamente, a nova política econômica do 
Estado, a política de largos incentivos à indústria carioca e, ao mesmo tempo, levava as fábricas a se 
deslocarem do centro da cidade, para a zona oeste, como também facilitava, estimulava, a instalação de 
novas fábricas modernas, rigorosamente atualizadas e ampliadas, nesta zona – hoje próspera da 
Guanabara – que antes era conhecida como zona rural. 

Mais expressivo, ainda, tocando as raias do espetacular, – a expressão aí não é demagógica, não é 
fantasmagórica – é que apenas um ano depois, ou seja, nos primeiros nove meses deste 1973, o nosso 
crescimento industrial já saltou para 19,5 por cento, em comparação com o que se obteve em 1972. 

Outros dados colhidos em fontes federais dão para a Guanabara, até esta altura do ano, taxas de 
expansão, no campo industrial, de 12,9 para o consumo de energia elétrica, de 28,8 para o volume de 
vendas, de 4,2 para o nível de emprego sem se falar no volume da arrecadação que, graças à 
racionalização da máquina fazendária, já experimentou um aumento nestes últimos nove meses de 40 por 
cento sobre período igual do ano anterior. 
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Como afirmar então, Sr. Presidente, que a Guanabara não está progredindo em ritmo compatível com 

o desenvolvimento do País, e, ainda mais, que não está progredindo porque a chefia do Governo estadual 
foi confiada a um homem do MDB? 

Citei cifras que falam por si mesmas e que são índices irrecusáveis do espantoso desenvolvimento do 
Estado. Poderia enumerar as obras urbanas realizadas ou em andamento em todas as zonas do Estado, 
que se converteu num vasto canteiro de obras. Isso irrita, sem dúvida, os comodistas, que querem o Rio a 
mais bela cidade do mundo, mas habitado, na proporção de dois terços de sua população, por gente 
sofrida, de baixo nível de bem-estar, em certas zonas sem esgotos, sem calçamento nas vias urbanas, sem 
água, sem transportes suficientes e atualizados. 

Esses comodistas é que se irritam com os buracos do progresso, da modernização da cidade, da 
construção de novas linhas de transporte, como o Metro, que vai furando penosamente o solo já cortado – 
sobretudo no Centro – de galerias, já existentes, para a instalação de infra-estrutura dos serviços públicos, 
instalação que a cada passo é preciso destruir para reconstruir. 

A obra do Governo Chagas Freitas – não temo dizê-lo – não é trombeteada aos quatro ventos. Mas 
essa obra ficará na história como uma das mais serias e mais fecundas que teve a Guanabara. 

Quem viver verá. 
No final de sua entrevista o ilustre Deputado Lopo Coelho diz que só se escolherá o candidato ao 

Senado pela ARENA nos últimos dias de março. E acrescenta de maneira textual: 
"– O candidato para concorrer com o Senador Danton Jobim terá que ser bastante representativo, 

pois teremos que enfrentar a máquina eleitoral do Governo do Estado." 
Vê-se bem que o ex-Presidente da ARENA carioca já nos coloca na honrosa posição de candidato à 

senatória, posto, aliás, que gostaríamos de ocupar uma vez mais, para fruir o privilégio de prolongar o grato 
convívio que mantemos com nossos pares atuais. 

Adverte S. Ex.ª a seus companheiros de Partido entretanto, que escolham "um nome bastante 
representativo" para enfrentar o meu modesto nome. 

Por quê? 
Explica o próprio Sr. Lopo Coelho: 
"pois teremos de enfrentar a máquina eleitoral do Governo do Estado." 
Ora, sabem todos, sabem os Srs. Senadores que a eleição de Senador, majoritária, desvinculada das 

eleições de Deputado estadual e federal, é, de todos os pleitos, o menos influenciável pelas máquinas 
eleitorais. Na Guanabara, por outro lado, antiga Capital do País, tem uma tradição de independência do 
eleitorado, que é rebelde a quaisquer imposições venham de onde vierem. O eleitorado carioca não se 
curva ao poder dos Governos nem se dobra ao poder dos corruptos. 

Nenhum de nós, os atuais Senadores pela Guanabara, – sabe-o muito bem o Deputado Lopo Coelho 
– foi eleito senão pela livre escolha da opinião pública, nossos nomes saíram das urnas largamente 
majoritários e não estava no Governo, a esse tempo, o Sr. Chagas Freitas, cuja liderança no MDB não 
nascera do prestígio do poder, mas do consenso geral de seus companheiros, de seu próprio prestígio 
pessoal e de sua competência para planejar e comandar a campanha. 

Governava, naquele momento, o eminente homem público que é Negrão de Lima, então apartidário, 
cercado de um governo de técnicos, de um secretariado de técnicos, com a circunstância de que o setor de 
segurança estava entregue a um general da confiança do Ministro do Exército da época e o setor das Obras 
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Públicas, eleitoralmente o mais importante, era chefiado por um secretário filiado à ARENA carioca, o ilustre 
Engenheiro Sr. Paula Soares. 

De maneira, que, Sr. Presidente, queria fazer estes reparos às declarações do meu particular amigo, 
pessoa a quem devoto grande respeito e grande admiração: o nobre Deputado Lopo Coelho. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro, 

orador inscrito. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, Srs. Senador, ao findar a Segunda Guerra Mundial 

surgiu, para toda a Humanidade, a esperança de que as práticas desumanas e bárbaras, adotadas 
sistematicamente pelas forças do Eixo, jamais viriam a se reproduzir sobre a face da Terra. 

O desrespeito e o menosprezo pelos mais elementares direitos inerentes à pessoa humana, levou os 
governos totalitários da época a praticar atos que merecem enérgica reprovação e repulsa por parte de 
todos os povos livres e obrigou os governos democráticos a unirem suas forças para extirpar o mal que 
ameaçava dominar todo o Universo. 

O Brasil, honrando suas tradições democráticas, não se furtou a prestar sua contribuição ao lado das 
Forças Aliadas. Muitos foram os que tombaram pela causa da Justiça, do Direito e da Liberdade, como bem 
lembrou o eminente Senador Paulo Torres ao discursar, na Presidência do Senado, sobre a heróica 
atuação da Força Expedicionária Brasileira, dirigindo-se aos expedicionários: 

"Concorreram os Senhores para que isso se realizasse não somente em nossa Pátria gloriosa, mas 
em todo o mundo, porque os Senhores concorreram para que a Democracia e a Liberdade não 
desaparecessem da face da Terra." 

Os dramáticos episódios da Segunda Guerra Mundial levaram as nações à convicção de que era 
necessário impedir a repetição dos sofrimentos impostos a milhares de seres humanos. E, para alcançar tal 
objetivo, resolveram os diversos Estados conjugar seus esforços no seio de um novo organismo – a 
Organização das Nações Unidas. 

A Carta de São Francisco preceitua, em seu § 3º do Art. 1º, como um dos objetivos a serem 
alcançados pela Organização: 

"Conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter 
econômico, social, cultural e humanitário, e para promover e estimular o respeito aos Direitos Humanos e às 
liberdades permanentes, fundamentais para todos os homens, sem distinção de raça,. sexo, língua ou 
religião;" 

De tal ordem era a preocupação dos governos com o assunto que, já em fins de 1945, uma Comissão 
preparatória da ONU recomendava ao Conselho Econômico e Social a criação da "Comissão para os 
Direitos do Homem", na forma do disposto no art. 68 da Carta. 

Constituída a Comissão, foram nomeados seus primeiros componentes os representantes de 18 
Estados-Membros: Austrália, Bélgica, Chile, China, Egito, EUA, França, Filipinas, Índia, Inglaterra, Irã, 
Iugoslávia, Líbano, Panamá, Bielo-Rússia, Ucrânia, URSS e Uruguai. Para realizar seu objetivo a Comissão 
criou um "grupo de redação" que acabou por adotar o projeto elaborado pelo jurista francês nené Cassin. 
Enviado à Comissão dos Direitos do Homem e posteriormente ao Conselho Econômico e Social, o referido 
projeto foi votado e aprovado pela Assembléia-Geral da ONU, em 10 de dezembro de 1948, com 48 votos a 
favor, 8 abstenções e nenhum contra. Abstiveram-se de votar: URSS, Ucrânia, Bielo-Rússia, Polônia, 
Tcheco-Eslováquia, Iugoslávia, União Sul-Africana e Arábia Saudita. 

Surgiu então, pela primeira vez na história da humanidade, um documento internacional que define os 
direitos e as liberdades fundamentais da pessoa 

humana. 
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O texto da Declaração Universal dos Direitos do Homem representa a mais importante conquista da 

humanidade em sua longa trajetória de lutas em prol do reconhecimento e observância dos direitos 
fundamentais de toda pessoa humana. 

Decorrido um quarto de século de sua adoção pela Assembléia Geral das Nações Unidas, o texto 
conserva toda sua atualidade. Poderíamos mesmo dizer que no mundo conturbado, instável e sobretudo em 
profunda mutação em que vivemos, os princípios e valores enunciados na "Declaração" devem mais do que 
nunca, ser afirmados e reconhecidos. 

Esta, aliás, tem sido a preocupação fundamental da ONU. 
A Conferência Internacional dos Direitos Humano, realizada em Teerã, em 1968, adotou uma 

resolução na qual reconhece que: 
"se por um lado, as descobertas científicas e a evolução da técnica abriram vastas perspectivas para 

o desenvolvimento econômico, social e cultural, por outro lado este progresso pode colocar em perigo os 
direitos e as liberdades do indivíduo." 

No ano passado tive a honra de participar, juntamente com outros congressistas, da Delegação do 
Brasil à 27ª Assembléia das Nações Unidas. Naquela ocasião foi aprovada, com o voto expresso do Brasil, 
a Resolução nº 2.906, cujo teor passo a ler: 

A Assembléia-Geral da ONU: 
– Lembrando que no dia 10 de dezembro de 1973 a comunidade mundial celebrará o vigésimo quinto 

aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem; 
– Lembrando sua Resolução nº 2.860, de 20 de dezembro de 1971, pela qual ela se declarou 

convencida da importância histórica e do valor perene da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações; e tendo decidido examinar na sua 
vigésima sétima sessão a questão da preparação de um programa apropriado a fim de celebrar o vigésimo 
quinto aniversário da Declaração; 

– tendo examinado o relatório do Secretário-Geral contendo sugestões relativas a um programa de 
atividades apropriadas que poderiam ser realizadas para este fim, 

1 – reafirma, sua adesão aos princípios, valores e ideais enunciados na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos; 

2 – manifesta novamente a esperança de que o vigésimo quinto aniversário da Declaração Universal 
será celebrado pela Comunidade Mundial de uma maneira que será digna da sua importância e que servirá 
à causa dos direitos do homem; 

3 – decide realizar uma reunião especial em 10 de dezembro de 1973, cuja data será lançada a 
década de luta contra o racismo e a discriminação racial; 

4 – toma conhecimento, com satisfação, das sugestões apresentadas pelo Secretário-Geral no seu 
relatório; 

5 – solicita ao Secretário-Geral: 
a) comunicar seu relatório aos governos, às instituições especializadas e outras organizações 

intergovernamentais, bem como às organizações não governamentais dotadas de estatuto consultivo junto 
ao Conselho Econômico e Social, para fins de toda ação que elas possam desejar realizar visando tornar 
efetivas as sugestões formuladas no relatório; 

b) tomar as medidas necessárias para realizar as sugestões que são de competência do Secretário-
Geral ou que exigem a adoção de medidas por outros organismos da Organização das Nações Unidas; 
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c) organizar, assim que possível, seminários no plano regional, sob o programa de serviços 

consultivos no campo dos direitos do homem, a fim de estudar novos meios de promover os direitos do 
homem com base na presente resolução, com especial atenção por problemas e necessidades das várias 
regiões do mundo; 

d) apresentar à Assembléia-Geral, quando de sua vigésima oitava sessão, relatório sobre as medidas 
tomadas de conformidade com a presente resolução. 

O Congresso Brasileiro, tradicional defensor das liberdades públicas, não poderá ficar alheio a essas 
comemorações. 

Nesse sentido, sugerimos e requeremos à Mesa do Senado as seguintes providências: 
1 – convocação de uma Sessão Extraordinária e Solene do Congresso Nacional destinada a 

comemorar o 25º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos; 
2 – impressão pela Gráfica do Senado do texto oficial da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

para ser distribuído às Universidades e demais escolas do País, associações de classe e sindicatos de 
empregados e empregadores, Assembléias Legislativas, Câmaras Municipais e demais entidades 
representativas da comunidade brasileira. 

Com essas providências, e outras que forem consideradas oportunas, o Congresso Nacional se 
associará às manifestações que as nações livres estarão realizando, em todo o mundo, em defesa da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Srs. Senadores, o nobre Sr. Senador Franco Montoro, na 

intervenção que acaba de produzir, conclui com a seguinte proposição: 
"Neste sentido, sugerimos e requeremos à Mesa do Senado as seguintes providências:" 
E as enumera. 
A Mesa acolhe a proposta do nobre Sr. Senador de São Paulo como requerimento. 
No que toca à primeira proposição, convocação de uma Sessão Extraordinária e Solene do 

Congresso Nacional, destinada a comemorar o 25º aniversário da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, cabe a esta Presidência esclarecer que no Regimento Comum, art. 1º, entre as hipóteses de 
Sessão Conjunta não está contemplada a de Sessão Solene. 

A Mesa, no entanto, entende que o requerimento do nobre Senador Franco Montoro se enquadra no 
que dispõe o § 1º do artigo a que acabo de me referir, do Regimento Comum: 

"Por proposta das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, poderão ser realizadas 
Sessões destinadas a homenagear Chefes de Estados estrangeiros e comemorativas de datas nacionais." 

O Brasil foi um dos subscritores da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, portanto, a 
Presidência entende que o requerimento se enquadra na hipótese do § 1º. 

O § 2º do Art. 1º do Regimento Comum completa: 
"Terão caráter Solene as Sessões referidas nos itens I, II, parte final do III, e parágrafo anterior." 
Nessas condições, a Presidência encaminhará à Comissão Diretora o requerimento do nobre Sr. 

Senador Franco Montoro, solicitando a convocação de uma Sessão Extraordinária e Solene do Congresso 
Nacional, destinada a comemorar o vigésimo quinto aniversário da Declaração dos Direitos Humanos. 



– 96 – 
 
A segunda parte do requerimento do nobre Sr. Senador, por São Paulo, solicita a impressão, pela 

Gráfica do Senado, do texto oficial da Declaração Universal dos Direitos Humanos, para ser distribuído às 
Universidades e demais escolas do País, Associações de classe e Sindicatos de empregados e 
empregadores, Assembléias Legislativas, Câmaras Municipais e demais entidades representativas da 
comunidade brasileira. 

Essa segunda solicitação, de acordo com o número I do art. 97 do Regimento Interno do Senado, a 
Presidência encaminha também à Comissão Diretora, pois o dispositivo determina que: 

"A Comissão Diretora compete: 
I – exercer a administração interna do Senado, autorizando as despesas, nos limites das verbas 

concedidas, e tomando as providências necessárias à regularidade do trabalho legislativo; 
Para formalizar e permitir o despacho da Mesa, acolhendo o requerimento do nobre Sr. Senador, a 

Presidência solicitar que S. Ex.ª encaminhasse à Mesa, devidamente assinado, o texto do pronunciamento 
que acaba de produzir. 

O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, estamos encaminhando a V. Ex.ª o texto do 
pronunciamento que acabamos de fazer, com a solicitação com que o mesmo conclui, e desejamos também 
agradecer as providências determinadas por V. Ex.ª, atendendo à solicitação que acaba de ser feita, tendo 
em vista a importância dessa solenidade do 25ª aniversário da "Declaração Universal dos Direitos do 
Homem". 

Muito obrigado a V. Ex.ª. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – A Presidência aguarda que V. Ex.ª encaminhe à Mesa o 

requerimento, para dar o despacho na forma da fala que acaba de produzir. 
Concedo a palavra ao seguinte orador inscrito, nobre Senador Dinarte Mariz. (Pausa.) 
S. Ex.ª não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Italívio Coelho. 
O SR. ITALÍVIO COELHO: – Sr. Presidente, temos lido e ouvido, mesmo aqui neste augusto 

plenário, palavras de preocupação com a. escassez de alguns produtos, não só alimentares, mas, 
eventualmente, de material básico para fins industriais. 

O Sr. Ministro Delfim Netto definiu há poucos dias, com magistral precisão "que a escassez 
conjuntural de matérias-primas constitui, evidentemente, um problema, mas que não impede de maneira 
alguma o desenvolvimento econômico do País, porque ela é positiva e representa desenvolvimento. Ela é 
um desafio para todo setor industrial brasileiro, representa novas oportunidades ao crescimento da 
produção desses produtos". A escassez sadia da matéria-prima e de mão-de-obra, terão importância 
fundamental na elevação do salário relativo dos operários não qualificados, com reflexos altamente positivos 
na solução do problema da distribuição da renda. 

Exemplificou ainda o Sr. Ministro com a evolução da indústria eletro-eletrônica. Nos últimos 32 
meses, as vendas físicas cresceram em 137%, os preços 40% e o nível de emprego 38%. Somente nos 
sete primeiros meses deste ano, este setor industrial cresceu 59% em termos físicos. 

As providências governamentais, o desenvolvimento das condições básicas de suporte à produção 
nacional são da maior intensidade. Em todos os setores, planeja-se e se executa. 

Ainda agora estão reunidos aqui, em Brasília, as equipes de agrônomos e veterinários de todos os 
órgãos do Departamento Nacional de Pesquisas Agropecuárias existentes no País. 
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Os relatórios das atividades desses diversos institutos revelam capacidade, espírito prático, seriedade 
de objetivos e os altos resultados alcançados nesse campo. 

Em Mato Grosso funciona o Instituto de Pesquisa Agropecuária do Oeste. 
Acontece que dentro de poucos meses a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), 

vinculada ao Ministério da Agricultura, vai assumir o acervo do DNPEA. Daí as razões deste meu 
pronunciamento. Eis que as finalidades da EMBRAPA são de maior importância para o País. Foi essa 
empresa pública criada pela Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972. 

Suas atividades básicas serão: 
I – ajustar a pesquisa agropecuária aos objetivos e metas centrais do Governo previstos no Plano de 

Desenvolvimento Econômico e Social e, em forma particular, às atividades da política agrícola; 
II – apoiar o sistema setorial de pesquisa agrícola em conformidade com a orientação geral emanada 

de ato do Governo que criou um mecanismo nacional de promoção e apoio ao desenvolvimento da ciência 
e tecnologia; 

III – proporcionar os meios e instrumentos indispensáveis para que a pesquisa exerça suas atividades 
em forma mais eficiente e expedita, criando um mecanismo de captação e emanejo de recursos financeiros 
que permita ampliar consideravelmente as atividades da pesquisa e dar-lhe flexibilidade e dinamismo: 

IV – estabelecer as condições propícias para formular, ampliar e consolidar a coordenação entre os 
diferentes setores que realizem pesquisa agropecuária no País, assim como entre as pesquisas e os mais 
importantes organismos do setor público que promovem o desenvolvimento agrícola; 

V – mobilizar a participação e o apoio do setor privado (indústrias, produtores organizados e outros) 
na realização da pesquisa agropecuária; 

VI – tomar as medidas que assegurem um processo sistemático e contínuo de programação das 
atividades da pesquisa com o controle e avaliação dos seus resultados; 

VII – apoiar as políticas nacionais para a pesquisa setorial e assegurar a execução de programas e 
projetos de impacto no processo produtivo da agricultura, mediante a execução descentralizada, com o 
emprego máximo dos recursos existentes nas distantes regiões do País. 

Ao referir-me, inicialmente à escassez eventual de um ou de outro produto, para depois examinar os 
esforços do Governo federal e, porque não dize-lo, também dos governos estaduais, quis exatamente pedir 
atenção sobre a EMBRAPA que merece todo o apoio da força político-administrativa do País. 

O IPEAO será mantido, naturalmente, em Mato Grosso. Necessário se faz, porém, que se invista 
maciçamente em pesquisas agropecuárias naquele Estado. 

O Instituto conta atualmente com duas boas estações experimentais, uma em Campo Grande, outra 
em Cáceres. O Estado é muito grande, a área geográfica própria para atividades agropecuárias apresenta 
condições variáveis que estão a exigir outras estações experimentais. 

Para se ter idéia das proporções mato-grossenses basta citar que o atual Governo estadual está 
construindo em estradas vicinais 4.250 quilômetros. 

Em que pese o esforço e a dedicação pessoal da equipe de técnicos em atividades no setor de 
pesquisas, há necessidade inadiável de canalizar, de forma multiplicada, recursos, seja de ordem material, 
seja e principalmente em ampliação do quadro técnico. 
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Há imensa quantidade de pesquisas a se fazer no campo da fitotécnica, a fim de buscar o 
aperfeiçoamento nas culturas de arroz, milho, feijão, trigo, soja e café. Na Zootécnica e agrostológica há 
muito o que realizar, tanto no manejo, como na alimentação. O quadro se completaria com a zoopatologia 
e laboratórios para análises. 

Há a constante e justificada preocupação de obter gêneros de boa qualidade e a preços 
compatíveis com o poder aquisitivo do povo brasileiro. 

Para tal fim a assistência técnica, no qual se obtenha toda soma de conhecimentos para melhorar a 
qualidade dos produtos e maior quantidade alcançada por área cultivada. O amparo financeiro que tem 
sido dado esforçadamente pelo Banco do Brasil e rede bancária particular, a construção de vias de 
Transportes, rede de silos e armazéns nas regiões agrícolas, o estímulo e amparo às cooperativas dos 
agricultores, formam um quadro altamente otimista quanto à evolução dos produtos agrícolas e ao 
abastecimento dos grandes centros de consumo. 

Jamais houve tanta atenção administrativa nesse setor. 
Neste grande País, temos um grande Governo. (Muito bem! Palmas,) 
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente: 
Na Ordem do Dia de hoje figura, recebendo emendas, o Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 1973, 

que concede pensão especial à Sra. Efigênia Ondina Xavier Dornas, viúva do escritor João Domas Filho. 
Nada tenho a opor, Sr. Presidente, a esse projeto, nem emenda a apresentar. Mas, queria 

aproveitar a oportunidade para pedir a atenção do Senhor Presidente da República para o caso de Dona 
Abigail Lopes, que viveu durante 35 anos com o indigenista Francisco Meireles e se encontra paupérrima, 
numa casa com tijolos à mostra, janelas sem vidro e chão de cimento. 

O repórter do Jornal do Brasil, que a entrevistou e divulgou as suas declarações no dia 4 de 
outubro corrente, descreve o seguinte quadro que apreciou: 

"Dona Abigail chora a todo o momento quando conta a sua história. E se espanta "porque eu quase 
nunca choro". Foi quando Francisco Meireles tinha uns 30 anos e ela 16, que se conheceram e passaram 
a viver juntos. Tudo aconteceu em Guajará-Mirim, Rondônia. 

– Desde então passei a acompanhá-lo em todas as expedições. A gente se instalava em qualquer 
lugar, e às vezes morava meses numa maloca isolada no meio da mata. Eu geralmente preparava a 
comida e também ajudava a caçar e a pescar. Gostava dessa vida, já estava acostumada. 

Primeiro foi a pacificação dos pacaá-novos, depois a dos xavantes, no rio das Mortes, em Mato 
Grosso. Francisco foi primeiro, depois a companheira. Ela antes passou por Porto Velho, para ter a 
primeira criança, Lídice. 

– A segunda filha, Iná, eu tive dentro de uma lancha, perto do posto do antigo Serviço de Proteção 
aos índios, no rio das Mortes. O Apoena nasceu dentro do posto. As vezes, quando eu estava esperando 
uma criança, os índios atacavam a gente, mas eu nem ligava. Fazia parte da nossa vida. 

Dona Abigail, que tem 51 anos, diz que Francisco Meireles "era extremamente simples, amigo dos 
pobres e carinhoso." Os dois nunca brigavam. Quando finalmente conseguiram pacificar os xavantes e 
estavam vivendo bem, no meio deles, o antigo SPI resolveu transferi-los para outra frente. Eram de novo 
os pacaá-novos, voltando a atacar, por causa dos seringueiros que não os deixavam em paz." 
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E, a certa altura, diz o repórter: 
"Ela não era casada legalmente com Francisco e após a sua morte não passou a receber nenhuma 

pensão da FUNAI." 
Aí está, Sr. Presidente, o drama de uma mulher que acompanhou Francisco Meireles, cuja memória 

foi tão reverenciada há pouco tempo. Daí o meu apelo para que a Fundação Nacional do índio (FUNAI), se 
preocupe com a sorte dessa mulher que foi companheira de Francisco Meireles, durante 35 anos de vida, 
fazendo chegar ao Senhor Presidente da República, através dos canais competentes, o apelo, no sentido 
de que envie outro Projeto igual a esse que vamos examinar, dentro em breve, referente à viúva do escritor 
João Domas Filho, a fim de amparar, na velhice, essa mulher que atravessou os ínvios sertões do Brasil, 
teve contatos com os xavantes morando, durante tanto tempo, nas malocas para pacificar os índios. 

Era o apelo que desejaria, daqui, endereçar às autoridades competentes. (Muito bem!). 
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Não há mais oradores inscritos. Nada mais havendo que 

tratar, designo para a Sessão Ordinária de amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 64, de 1972, de autoria do Sr. Senador 

Franco Montoro, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, determinando que, em caso 
de morte, a conta vinculada em nome do empregado passará para sua família na forma da lei civil, tendo: 

 
PARECERES, sob nºs 539 e 540, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com Emenda que apresenta de nº 

1-CCJ; e 
– de Legislação Social, favorável. 
 

2 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1973, de autoria do Sr. Senador 

Nelson Carneiro, que institui multa pela retenção da Carteira Profissional após o término ou rescisão do 
contrato de trabalho, tendo: 

 
PARECERES, sob nºs 178, 179 e 180, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 

que oferece; 
– de Legislação Social, favorável ao Projeto e às Emendas nºs 1 e 2 CCJ; e 
– de Finanças, favorável ao Projeto e às Emendas nºs 1 e 2-CCJ. 
 

3 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 53, de 1973, de autoria do Sr. Senador 

Eurico Rezende, que dispõe sobre o estágio acadêmico prestado em órgãos do Ministério Público Federal 
ou Estadual, e dá outras providências, tendo: 

 
PARECER., sob nº 437, de 1973, da Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, nos termos do substitutivo que 

apresenta. 
Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 40 minutos.) 



152ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 18 DE OUTUBRO DE 1973 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. PAULO TORRES E ADALBERTO SENA 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – José Lindoso – Cattete Pinheiro – Alexandre Costa – Petrônio 

Portella – Helvídio Nunes – Waldemar Alcântara – Dinarte Mariz – Luis de Barros – João Cleofas – Paulo 
Guerra – Luiz Cavalcante – Teotônio Vilela – Augusto Franco – Antônio Fernandes – Heitor Dias – Ruy 
Santos – Amaral Peixoto – Paulo Torres – Danton Jobim – Nelson Carneiro – Carvalho Pinto – Franco 
Montoro – Fernando Corrêa – Accioly Filho – Ney Braga – Daniel Krieger – Guido Mondin – Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 3O Srs. 
Senadores. Havendo número regimental declaro aberta a Sessão. 

O Sr. 1º-Secretário vai proceder à leitura do Expediente. É lido o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

PARECERES 
 

PARECER 
Nº 542, DE 1973 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 102, de 1973, que 

"altera o Código Nacional de Trânsito, estabelecendo diferenciação de cor das placas identificadoras do 
veículo para cada Estado e o Distrito Federal, e dá outras providências". 

 
Relator: Sr. Mattos Leão 
Em 13 de setembro do corrente ano, o ilustre Sr. Senador Vasconcelos Torres encaminhou à Mesa 

do Senado Projeto de Lei tendo por objeto alterar o art. 38 da Lei nº 5.108, de 21 de setembro de 1966, 
acrescentando a expressão grifada abaixo: 

"Art. 38 – Os veículos serão identificados por meio de placas traseiras e dianteiras, obedecidos os 
modelos, a diferenciação de cor para cada Estado e para o Distrito Federal e demais especificações 
instituídas pelo Regulamento deste Código." 

Pretende, o autor, com esta medida, estabelecer que as placas de identificação de veículos 
automotores tenham, para cada Estado, bem, como para o Distrito Federal, uma cor diferente, mantendo, 
contudo, as demais especificações constantes do Código Nacional de Trânsito (Lei nº 5.108, de 21-9-66) e 
Regulamento do Código Nacional de Trânsito (Decreto nº 62.127, de 16-1-68) e alterações posteriores. 

O autor alinha, em sua justificação, que: 
"O objetivo do presente Projeto é reduzir a margem, de erro na identificação de veículos em trânsito, 

por meio da diferenciação da cor da placa, segundo o Estado onde foram licenciados. 
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A idéia não é nova e está sendo aplicada em muitos países da Europa e da América do Norte. 
Consoante a legislação específica, pode haver coincidência de números da placa, da marca e das 

demais características de dois automóveis licenciados em Estados diferentes, fato que precisa ser evitado." 
E, conclui o ilustre proponente: 
"Entendemos que, com esse procedimento, a autoridade removerá esses óbices e contradições que 

se avolumam nas Juntas Administrativas de Recursos de Infrações." 
Objetiva, pois, a proposição em apreço, apenas a diferenciação, através da cor que identificará cada 

uma das unidades da Federação, mantendo as demais determinações da legislação que regula a matéria. 
Entendendo que a proposta de Lei é Jurídica e Constitucional, opinamos pela sua aprovação por esta 

Comissão, salvo melhor entendimento por parte de meus ilustres pares. 
É o nosso parecer. 
Sala das Comissões, em, 10 de outubro de 1973. – Accioly Filho, Presidente em exercício – Mattos 

Leão, Relator – Nelson Carneiro – Wilson Gonçalves – Carlos Lindenberg – José Lindoso – Helvídio Nunes 
– Italívio Coelho – Heitor Dias – Gustavo Capanema. 

 
PARECER Nº 543, DE 1973 

 
da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 

102, de 1973. 
 
Relator: Sr. Danton Jobim 
O presente Projeto, de autoria do eminente Senador Vasconcelos Torres, altera o Código Nacional de 

Trânsito, estabelecendo diferenciação de cor das placas identificadoras do veículo para cada Estado e o 
Distrito Federal. 

2. Justificando a proposição, seu ilustre autor diz, inicialmente, que o objetivo é reduzir a margem de 
erro na identificação de veículos em trânsito. 

Diz, ainda, o aludido documento: 
"A idéia não é nova e está sendo aplicada em muitos países da Europa e da América do Norte. 
Consoante a legislação específica, pode haver coincidência de número da placa, da marca e das 

demais características de dois automóveis licenciados em Estados diferentes, fato que precisa ser evitado. 
Entendermos que, com esse procedimento, a autoridade removerá esses óbices e contradições que 

se avultam nas Juntas Administrativas de Recursos de Infrações." 
3. A Comissão de Constituição e Justiça, examinando o Projeto, assim conclui seu parecer: 
"Entendendo que a proposta de Lei é Jurídica e Constitucional, opinamos pela sua aprovação (...)." 
4. Do ponto de vista da política de trânsito, convém, apenas aduzir que temos ciência de muitas 

contradições administrativas, principalmente na fase de verificação de infração, motivadas por falta de 
melhor diferenciação de automóveis, sobretudo daqueles que transitam com regularidade nos Estados da 
Guanabara e do Rio de Janeiro. 

5. Entretanto, face às dificuldades que surgirão, na prática, para a escolha das cores que 
identificariam 23 placas referentes às unidades federativas, opinamos pela rejeição do presente Projeto. 
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Sala das Comissões, em 17 de outubro de 1973. – Alexandre Costa, Vice-Presidente, no exercício da 

Presidência – Danton Jobim, Relator – Geraldo Mesquita – Luiz Cavalcanti, com ressalva de que a 
dificuldade reside em distinguir as cores, e não em as escolher – Luis de Barros – Lenoir Vargas. 
 

PARECER Nº 544, DE 1973 
 
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 105, de 1973, que dá o 

nome de "Senador Filinto Müller" à BR-163 que liga São Miguel d'Oeste à Fronteira do Suriname. 
 
Relator: Sr. Italívio Coelho 
A presente proposição inspira-se nos mais puros sentimentos que envolvem não somente a bancada 

senatorial de Mato Grosso, que a subscreveu, mas todo o Congresso Nacional, ainda traumatizado com o 
dramático e inesperado acidente aéreo nas proximidades de Orly. 

2. Dando-se o nome de "Senador Filinto Müller" à BR-163, o Congresso Nacional cumpre o dever que 
lhe toca em tornar perene a homenagem devida a um dos seus mais ilustres membros, o saudoso Senador 
Filinto Müller. 

3. A justificação do Projeto de Lei nº 105 expressa os objetivos que se buscam: 
"A BR-163, cortando o Estado de Mato Grosso, no sentido sul-norte, em, toda a sua extensão, será, 

com a graça de Deus e a boa vontade dos homens, verdadeira coluna vertebral da integração das 
diferentes regiões do nosso Estado, entre sí, e destas com o Brasil, sonho e objetivo de Filinto Müller, "que 
tendo subido às culminâncias da política do País", trazia sempre no coração, presente e inesquecido, o seu 
querido Estado, na certeza de que os dias de hoje chegariam, como precursores de outros melhores no 
futuro. 

Não é de nossa geração o julgamento dos homens que a ela pertenceram. Falta-nos a perspectiva do 
tempo, que às vezes absolve aos que condenamos, como pode também condenar aos que absolvemos. 

Daí porque queremos deixar às gerações futuras quando as perspectivas se alargam e as paixões 
amainam a missão de julgá-lo. Para tanto vamos ligar o seu nome ao solo, rios e florestas deste rincão que 
ele tanto amou, fazendo dessa estrada testemunho e parcela do reconhecimento dos seus 
contemporâneos." 

4. A vida de Filinto Müller e os galardões que conquistou na sua carreira são por todo o País 
conhecidos, inclusive o amor e o carinho que o uniam à sua inesquecível esposa, D. Consuelo Lastra 
Müller, e o seu neto Pedro, ambos igualmente tragados na mesma tragédia de repercussão internacional. 
Não obstante, permito-me transcrever, nesta oportunidade, o brilhante curriculum vitae do nosso saudoso 
companheiro: 

"CURRICULUM-VITAE 
FILINTO MÜLLER 
ARENA – MATO GROSSO 
Legislatura: 1971 a 1979 
Nascimento: 11 de julho de 1900, Cuiabá, Estado de Mato Grosso. 
Filiação: Júlio Müller e Dª Rita Corrêa Müller 
Cônjuge: Consuelo Lastra Müller 
Filhos: Maria Luiza de Almeida e Rita Júlio Lastra Müller de Souza Braga. 
Estudos e Graus Universitários: Aspirante a Oficial, Arma de Artilharia pela Escola Militar de 

Realengo; Bacharel em, Direito pela Faculdade de Direito de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. 
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Principais fatos da vida pública e administrativa: Oficial de Gabinete do Ministro da Guerra, 1930; 
Secretário da Interventoria João Alberto, em São Paulo, 1931; Oficial de Gabinete do Ministro da Guerra, 
1932; Diretor da Guarda Civil, 1932; Delegado Especial da Segurança Política e Social, 1933; Chefe de 
Polícia do Distrito Federal, 1933 a 1942; Oficial de Gabinete do Ministro da Guerra, 1942; Presidente do 
Conselho Nacional do Trabalho, de 1943 a 1945; Eleito Senador em 1947 exercendo o mandato até 1950; 
Eleito Senador, em 1954; Líder do Governo e da Maioria, de 1955 a 1958; Vice-Presidente do Senado 
Federal, de março de 1959 a março de 1961; Líder do PSD, a partir de 1961; Reeleito Senador, em 1962; 
Líder do Governo, de abril a junho de 1964; Líder da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), eleito para o 
período de 1972 a 1975; Presidente do Senado Federal, eleito para o período de 1973/1975; Presidente do 
Congresso Nacional, eleito para o período de 1973 a 1975. 

Missões no Exterior: Membro da Delegação chefiada pelo Presidente da República, em Roboré, 
Bolívia (1944); Membro da Delegação chefiada pelo Presidente da República na Reunião dos Presidentes 
Americanos, Panamá (1946); Conferência da União Interparlamentar, Londres, 1957); Membro da Reunião 
Comitê Executivo da União Interparlamentar, em Genebra, (1958); Delegado do Senado às Comemorações 
do V Centenário do Infante Dom Henrique, Lisboa (1960); Membro da Reunião do Conselho 
Interparlamentar, Genebra (1961); Membro da 50ª Conferência Interparlamentar, Bruxelas (1961); Membro 
da II Conferência Interparlamentar Americana, Santiago do Chile (1961); Membro da Reunião do Conselho 
Interparlamentar, Roma, 1962); Membro da 92ª Reunião do Conselho da União Interparlamentar, Lausane 
(1963); Membro da 52ª Conferência da União Interparlamentar, Belgrado, Iugoslávia (1963); Membro da II 
Conferência Interparlamentar Americana, Washington (1964); Membro da 93ª Reunião do Conselho 
Interparlamentar, Lausane (1964); Membro da 98ª Reunião do Conselho da União Interparlamentar, 
Camberra, Austrália (1966); Membro da 100ª Reunião do Conselho da União Interparlamentar, Palma de 
Mallorca, Espanha (1967); Membro da Reunião do Conselho da Europa, Strasburgo (1968); Membro da 
Reunião do Conselho da União Interparlamentar, Paris (1971). 

Condecorações: Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito, do Brasil; Grã-Cruz da Ordem Militar de 
Aviz, de Portugal; Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérico, da Alemanha; Grã-Cruz da Ordem Nacional 
Extraordinária do Mérito, do Paraguai; Grã-Cruz da Ordem de Menelick, da Abissínia; Grã-Cruz da Ordem 
do Rio Branco, do Brasil; Grande Oficial do Mérito Militar, do Brasil; Grande Oficial do Mérito Naval, do 
Brasil; Grande Oficial do Mérito Aeronáutico, do Brasil; Grande Oficial do Mérito da Justiça do Trabalho, do 
Brasil; Grande Oficial da Ordem do Mérito de Brasília, do Brasil; Comendador da Legião de Honra, da 
França; Medalha de Prata do Cinqüentenário da República, do Brasil; Medalha de Tamandaré, do Brasil; 
Medalha de Santos Dumont, do Brasil; Medalha do Mérito da Cidade de Recife. Classe Ouro, do Brasil; 
Medalha de Bronze de Bons Serviços, do Exército Brasileiro." 

5. A BR-163, conforme pode ser verificado no mapa que anexamos ao presente parecer, tem o 
seguinte traçado: 

BR-163 – São Miguel D'Oeste – Barracão – Guaira – Porto Morumbi – Dourados – Rio Brilhante – 
Campo Grande – Rondonópolis – Cuiabá – Porto Artur – Cachimbo – Santarém – Alenquer – Óbidos – 
Tiriós – Fronteira com Suriname. 

A BR-1,63, se estendida um pouco mais para o Sul, e atingisse o Chuí seria a mais bela estrada do 
Brasil. Ligando todo o País de Sul ao Norte e cortando o Estado natal de Filinto Müller em toda sala 
extensão. 

A proposição, assinale-se tão-somente dá o nome de "Filinto Müller" à citada rodovia, sem quaisquer 
outras implicações, senão a de homenagear o pranteado homem político. 
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6. Em face das razões expostas, só temos motivos para considerar jurídica e constitucional a 

iniciativa do Projeto de Lei do Senado nº 105, de 1973, nada obstando, assim, a sua tramitação normal. 
Opinamos, em conseqüência, por sua aprovação. 
Sala das Comissões, em 10 de outubro de 1973. – Accioly Filho, Presidente em exercício – Italívio 

Coelho, Relator – Helvídio Nunes – Carlos Lindenberg – Mattos Leão – Nelson Carneiro – Heitor Dias – 
Wilson Gonçalves. 
 

PARECER Nº 545, DE 1973 
 
da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 
 
Relator: Sr. Geraldo Mesquita 
Apresentado pelos eminentes Senadores Saldanha Derzi, Fernando Corrêa e Italívio Coelho, o 

presente Projeto dá o nome do saudoso "Senador Filinto Müller" à BR-163, que liga São Miguel D'Oeste à 
Fronteira do Suriname. 

2. Discordando sobre a figura ilustre e pranteada do homenageado, os Autores assim se expressam: 
"Não é de nossa geração o julgamento dos homens que a ela pertenceram. "Falta-nos a perspectiva 

do tempo, que às vezes absolve aos que condenamos, como pode também condenar aos que absolvemos. 
Daí porque queremos deixar às gerações futuras quando as perspectivas se alargam e as paixões 

amainam a missão de julgá-los. Para tanto vamos ligar o seu nome ao solo, rios e florestas deste rincão que 
ele tanto amou, fazendo dessa estrada testemunho e parcela do reconhecimento dos seus 
contemporâneos." 

3. A BR-163, como se sabe, é uma rodovia longitudinal, que se inicia em São Miguel D'Oeste e 
termina na fronteira com o Suriname, percorrendo, portanto, os Estados de Santa Catarina, Paraná, Mato 
Grosso e Pará, segundo o Plano Nacional de Viação aprovado recentemente pela Lei nº 5.917. Sua 
extensão aproximada é de pouco menos de 4.000 quilômetros, a maioria dos quais no Estado de Mato 
Grosso. As localidades intermediárias dessa estrada de rodagem são: Barracão – Guaíra (PR), Porto 
Morumbi, Dourados (MT), Rio Brilhante, Campo Grande, Rondonópolis, Cuiabá, Porto Artur (MT), Cachimbo 
(PA), Santarém, Alenquer, Óbidos e Tiriós (PA). 

4. A ilustrada Comissão de Constituição e Justiça, examinando a matéria, entendeu ser o Projeto 
jurídico e constitucional, tendo, ainda, considerado que a "BR-163, se estendida um pouco mais para o sul, 
e atingisse o Chuí seria a mais bela estrada do Brasil. Ligando todo o País do Sul ao Norte e cortando o 
Estado natal de Filinto Müller em toda a sua extensão". 

5. Não obstante tenha o Conselho Rodoviário Nacional aprovado normas gerais, no sentido de dar 
numeração e denominação adequadas às rodovias, adotando, de preferência, a nomenclatura de prefixo e 
número, nada impede que, em casos especiais, se dê o nome de um grande homem a uma determinada 
rodovia, em sinal de homenagem e reconhecimento à dedicação e espírito público demonstrados pelo 
mesmo. 

6. Dessa forma, inexistindo implicações técnicas que possam ser opostas ao Projeto e considerando 
correta a medida, esta Comissão opina pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 1973. – Alexandre Costa, Vice-Presidente, no exercício da 
presidência – Geraldo Mesquita, Relator – Luiz Cavalcanti – Lenoir Vargas – Luis de Barros – Danton 
Jobim. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Expediente lido vai à publicação. 
Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. 1º-Secretário. 
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São lidas as seguintes: 
 

COMUNICAÇÕES 
 

Em 17 de outubro de 1973 
 
Sr. Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do País a partir de 19 do 

corrente, a fim de, no desempenho de missão com que me distinguiu o Senado, participar do Congresso 
Mundial de Turismo da ASTA, a realizar-se em Acapulco, México. 

Atenciosamente saudações. – Adalberto Sena. 
 

Em 18 de outubro de 1973 
 
Sr. Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do País, a partir de 19 do 

corrente, para participar da 113ª Reunião do Conselho da União Interparlamentar, a realizar-se em 
Genebra, Suíça. 

Atenciosamente saudações. – Danton Jobim. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A Presidência fica ciente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder. 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, toda a história política do Brasil, na Monarquia e na 

República, todos os grandes movimentos que agitaram a opinião pública deste País, antes e depois da 
Independência, tiveram a participação da juventude. Por isso mesmo, os partidos políticos se preocupam 
em organizar seções de jovens, para que tragam a contribuição do seu entusiasmo, da sua sinceridade, às 
causas pelas quais todos pugnamos. 

Tive a felicidade de estar, semana passada, no Rio Grande do Sul, na formosa cidade de Porto 
Alegre, no doce convívio da nobre gente gaúcha e ali, Sr. Presidente, fui surpreendido com a notícia de que 
o Reitor da Universidade havia fechado o Diretório Acadêmico de Economia, Contabilidade e Administração 
(DAECA), criando uma situação de instabilidade para toda a vida estudantil da cidade. 

Os líderes da ARENA e do MDB na Assembléia Legislativa tomaram a iniciativa de intervir junto ao 
Reitor para encontrar uma fórmula que pusesse termo às divergências com o estudante. Mas fracassaram 
essas tentativas e o Centro Acadêmico continuou fechado. 

A repercussão desse fato se tornou mais grave porque, conforme manifesto que incorporo aos anais 
e a esta minha declaração, com esse Diretório fechado, acabam de solidarizar-se o Centro Acadêmico 
Tasso Corrêa – Artes; Diretório Acadêmico Leopoldo Cartaz – Agronomia; Diretório Acadêmico – Economia, 
Contabilidade e Administração – DAECA; Centro Acadêmico André da Rocha – Direito; Centro dos Estado 
Universitários de Engenharia – CEUE; Diretório Acadêmico Estadual de Matemática; Diretório Acadêmico 
Estadual de Física; Diretório Acadêmico Bernardo Geisel – Química; Diretório Acadêmico – Arquitetura; 
Diretório Acadêmico dos Institutos Unificados – Filosofia, Letras, Ciências Sociais, Psicologia, História; 
Centro Acadêmico Sarmento Leite – Medicina; Diretoria Acadêmico Othon Silva – Odontologia; Diretório 
Acadêmico – Farmácia; Diretório Acadêmico – Biblioteconomia e Comunicação; Diretório Central de 
Estudantes – DCE e o Diretório Acadêmico – Enfermagem. 

É preciso, Sr. Presidente, que haja maior compreensão para as manifestações da juventude.  
Todos nós fomos estudantes no passado; todos nós vivemos dias de agitação que marcaram nossa 
trajetória escolar e hoje são recordados como instantes felizes da nossa vida. Daí meu apelo para que o  
Sr. Ministro da Educação, o nosso ilustre Colega Senador Jarbas Passarinho, volte as suas vistas para 
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O Rio Grande do Sul, para o que ocorre no Diretório Acadêmico de Economia, Contabilidade e 

Administração, a fim de que não se propague uma divergência que pode ser solucionada com o bom 
entendimento entre mestres e alunos. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Com muita honra. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Eu também me encontrava em Porto Alegre quando o fato ocorreu. Não 

sei se se confirmou a informação que tive inicialmente, de que tudo teria sido motivado pela publicação de 
um jornal. Também ainda antes de deixar Porto Alegre, dentro daquele açodamento com que nós 
conduzimos a nossa, – que eu chamaria a quase pobre – vida também soube que a Assembléia Legislativa, 
através das duas bancadas, procurou interferir no assunto. E agora, ouço, por V. Ex.ª, que não surtiu efeito 
essa interferência. No entretanto, concluo que chegaremos a bom termo nas providências, digamos assim, 
que serão tomadas em torno do assunto. Concordo plenamente com V. Ex.ª no que diz respeito à 
juventude. Temos que estender e, até, aprofundar o nosso atendimento e carinho, e porque creio que 
outros, mais responsáveis, também terão esse sentimento, confio em que encontramos uma solução 
satisfatória para todos. 

O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, muito me agradam as palavras do nobre Senador 
Guido Mondin, que, igualmente, compreende a necessidade, como todos os Colegas desta Casa, de evitar 
os atritos que possam vir atingir a mocidade acadêmica, que, em todos os tempos, tem sido elemento 
indispensável ao florestimento das novas idéias e ao triunfo das causas democráticas. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Tem a palavra o nobre Senador Fernando Corrêa. 
O SR. FERNANDO CORRÊA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Medicina é tão velha quanto o 

mundo. A Bíblia nos conta que Jeová, sentindo a solidão de Adão, a sua tristeza, fez-lhe a primeira 
intervenção cirúrgica, operando-o para retirar-lhe uma costela e desta fazer-lhe uma companheira, Eva, cujo 
procedimento posterior e conseqüências não cabe aqui comentar... 

Assim começou a história médico-cirúrgica no Paraíso Terrestre. Desde aí, segue o Homem com o 
Médico ao seu lado. Na Pré-história, na qual o Homem, se tomarmos apenas os últimos cinqüenta mil anos, 
viveu nas cavernas cerca de quarenta mil, segundo o formidável escritor Alvin Toffler, no seu admirável livro 
"O Choque do Futuro", deixando-as e vivendo fora delas apenas nestes derradeiros nove mil anos, teve 
sempre, ao seu lado, o Médico, ao seu dispor. Na História da Humanidade, através de estudos 
especializados, os paleontologistas, nas próprias cavernas pre-históricas, nas escavações à procura de 
civilizações antigas, encontraram ossos e crânios com sinais evidentes de intervenções cirúrgicas. Nas 
múmias do velho Egito, na sua antiga história, de mais de quatro mil anos antes de Cristo, acham-se 
vestígios irrefutáveis de operações cirúrgica e mesmo de enxertos. Assim, desde os primórdios da 
Humanidade, na sua mais antiga história, onde estava o Homem, estava o Médico. Quando veio Jesus 
Cristo, há quase dois mil anos, com a sua Mensagem de Amor e de Perdão, mostrando-nos o caminho da 
Salvação, um de seus discípulos era Médico: São Lucas, hoje nosso patrono, que, por sinal nunca viu o 
Mestre. 

O SR. RUY SANTOS: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. FERNANDO CORRÊA: – Com muito prazer. 
O SR. RUY SANTOS: – Permita V. Ex.ª que, como ex-médico, aparteie o discurso de V. Ex.ª  

nesta evocação que faz ao "Dia do Médico". V. Ex.ª faz muito bem, porque a nossa classe é  
uma das que melhor serviços têm prestado à Humanidade. E no correr do tempo, encontramos o  
trabalho feito pelos profissionais da Medicina, principalmente pelos técnicos, para minorar o  
sofrimento da Humanidade. Hoje, no mundo inteiro, fortunas são gastas para se chegar 
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ao diagnóstico do câncer e a sua etiologia, para assim se evitar que milhares e milhares de indivíduos 
sejam, anualmente, dizimados por essa insidiosa moléstia. V. Ex.ª faz muito bem em evocar o "Dia do 
Médico". E neste instante, volto meu pensamento para os médicos anônimos do interior que, sem recursos, 
sem aqueles elementos essenciais ao diagnóstico e mesmo à terapêutica, quase que simplesmente com os 
sentidos comuns, exercem suas atividades. Congratulo-me com V. Ex.ª pela exaltação que faz da classe 
médica, pelos serviços por ela prestados, destacando o dia de hoje, que é o nosso dia, o Dia dos Médicos. 

O SR. FERNANDO CORRÊA: – Muito obrigado, Senador Ruy Santos. Vou inserir as palavras de V. 
Ex.ª que me comovem, no meu despretensioso discurso. 

O próprio Filho de Deus na prática de muitos milagres, exerceu a Medicina, curando paralíticos, 
fazendo enxergar cegos, tornando sadios, instantaneamente, leprosos. E o milagre de Madalena, 
arrependida, mandando que os que se julgassem inocentes atirassem a primeira pedra, já não era primórdio 
da Psicanálise? 

E os Médicos vieram com a história, empregando, na sua arte, os recursos que lhes eram postos às 
mãos, com a civilização que se aprimorava, com a própria observação e pesquisa, que a época 
proporcionava. Assim tinha sido, desde Hipócrates, na Grécia, considerado o Pai da Medicina, quatrocentos 
anos antes da Era Cristã. 

Assim viveram os Médicos por séculos, observando, estudando, dentro do acanhado das 
possibilidades, lutando com os preconceitos, dando dedicação na falta de meios eficazes para cumprirem 
sua nobre missão. 

Foi quando uma nova luz brilhou nos Céus da profissão. Jenner, na Inglaterra, descobriu a vacina 
contra a varíola, em 1780. Inoculando o pus de uma pústula variólica do ubre de uma vaca infectada, que 
ele chamou de cow pox, no Homem, imunizou-o contra a doença. Assim, começou a inocular o vírus, 
atenuado pela passagem no ubre da vaca, no Homem. Estavam as portas abertas para nova era da 
Medicina e para os Médicos. Poucos anos antes, em 1775, era introduzido, na terapêutica na própria 
Inglaterra, um remédio para insuficiência cardíaca, a digitalois, usado pelo homem do povo contra a 
hidropsia. 

Quase um século depois, o grande Pasteur, em 1881, descobre, na França, mercê de sua privilegiada 
inteligência de observador científico, a vacina contra a raiva e com Roux, na França, e Behring, na 
Alemanha, descobridores do soro contra o tétano e difteria, municiaram os médicos com armas poderosas 
para redimir a Humanidade de terríveis males que arrasavam sua população. Com os avanços dos 
conhecimentos na Química, principalmente na Orgânica, sobretudo na Alemanha, os médicos se viram 
armados com a Quimioterapia, de grande eficácia no combate a muitas doenças, principalmente as 
infecciosas. 

Ainda coube à Inglaterra, com Alexandre Fleming, modesto sábio de laboratório de Londres, em 
1929, descobrir, graças a sua percuciente observação, um novo filão terapêutico, a penicilina, que abriu 
campo para novas pesquisas de outros cientistas, na imensa área do novo agente na terapia. Hoje, podem-
se contar com dezenas de antibióticos para quase todas infecções. 

O aprimoramento das técnicas de anestesia, o conforto médico e assistencial dos novos hospitais, a 
estreita colaboração entre laboratórios e técnicos, permitem o avanço a cirurgia, que, nas grandes 
intervenções, se faz com equipes que se sucedem no ato operatório, que, muitas vezes, demoram dez ou 
doze horas, sem resultar qualquer dano com a anestia, com a perda sanguínea ou a demora da 
intervenção. 

O SR. NELSON CARNEIRO: – V. Ex.ª dá licença para um aparte? 
O SR. FERNANDO CORRÊA: – Pois não, Senador. 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Apenas para, em nome do Movimento Democrático Brasileiro, 

solidarizar-me com V. Ex.ª pela homenagem que presta à classe dos médicos, no dia destinado a sua 
comemoração. 
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O SR. FERNANDO CORRÊA: – Muito obrigado, Senador Nelson Carneiro. 
Mas, todo esse aperfeiçoamento, todo esse êxito é devido à paciente pesquisa, observação e 

devotamento do médico. 
Não podia deixar de citar, nestas simples e despretensiosas palavras, Sigmund Freud, o gênio criador 

da psicanálise que mostrou, com a agudez de sua inteligência, o mundo do subconsciente, e não há dúvida 
nenhuma, é um novo mundo que se abre para a Psiquiatria, que se encontrava ainda engatinhando com as 
velhas teorias de um homem também dotado de excepcional inteligência, que era Charcot, da Sapetrière. 

Nestas desataviadas palavras... 
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª permite um aparte? 
O SR. FERNANDO CORRÊA: – Pois não, nobre Senador Ruy Santos. 
O SR. RUY SANTOS: – V. Ex.ª na certa, no apressar do seu pronunciamento, deixou passar um 

capítulo novo que está se abrindo na Medicina e é ligado à energia nuclear. Trata-se da energia utilizada na 
terapêutica, melhor dizendo, dos isótopos – tudo isso, abrindo um campo novo ao tratamento de uma série 
de moléstias. 

O SR. FERNANDO CORRÊA: – Muito obrigado pelo alentado aparte de V. Ex.ª, que se mostra 
sempre, embora afastado, como eu, da Medicina, a par do que ela tem de mais moderno e de mais 
eficiente. 

Nestas desativadas palavras, escritas às pressas, estão resumidas, em largas pinceladas, a história 
da Medicina e dos médicos, que hoje têm a comemoração de seu dia embora com tardança: depois de 
quase todas as profissões, têm eles a sua data marcada e festejada por nossos calendários. 

Por sua grandeza, e por seu devotamento – neste dia de consagração a eles dedicado –, não podia 
eu deixar de mencionar alguns daqueles que foram verdadeiros faróis na medicina brasileira e cuja brilhante 
luz, até hoje nos ilumina. Foram eles: Visconde de Sabóia, Francisco de Castro, Miguel Pereira, José de 
Mendonça, Miguel Couto, Brandão Filho, Rocha Faria, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Annes Dias, citando 
apenas alguns dos mortos porque, se fôssemos fazer o mesmo com os vivos, levaríamos horas seguidas 
dizendo nomes ilustres, dos quais se orgulha a Medicina brasileira, em todas as suas especialidades. 

Ao finalizar, quero fazer neste Plenário uma confissão que talvez já a tenha feito a algum amigo e 
colega mais chegado: exerci, na vida política, cargos e funções elevadas que as minhas limitações não 
mereciam: Prefeito da cidade em que vivo há mais de quarenta e cinco anos, Governador do meu Estado 
por dois exercícios; Senador também por dois períodos. Mas nada disso deu-me a satisfação íntima que 
sentia no exercício da profissão, ao fazer uma traqueotomia numa criança que morria asfixiada pelo crupe 
ou difteria, e verificar que ela respirava novamente a plenos pulmões; quando, operando uma cesariana, por 
distocia obstétrica, a criança chorava a plenos pulmões nas minhas mãos, e eu sentia os benefícios que 
havia feito com elas, aparelhadas com as armas que a cirurgia me dava; quando, em meio à noite, entrava 
apressado no quarto de um enfermo que, de olhos esbugalhados, morria asfixiado pelo adema agudo dos 
pulmões, já apressentando a espuma cor de rosa, tradutora da insuficiência cardíaca direita, meu bisturi lhe 
devolvia a euforia, com a sangria salvadora, seguida do cardiotônico adequado – todas essas cenas 
passam, neste momento, pela minha memória como um caleidoscópio mágico e, então, eu lhes digo, caros 
colegas, neste dia dedicado aos médicos: MEDICINA OMNIUM ARTS PLECLARISSIMA EST. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Franco Montoro. 
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O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senhor Presidente da República 

acaba de remeter ao Congresso Nacional mensagem relativa a Projeto de Lei que regula direitos autorais e 
dá outras providências. 

Na Mensagem, o Executivo pede seja dada à tramitação do Projeto o rito previsto no § 2º do art. 51 
da Constituição, que assim dispõe: 

"Se o Presidente da República julgar urgente o Projeto, poderá solicitar que a sua apreciação seja 
feita em sessão conjunta do Congresso Nacional, dentro do prazo de 40 dias." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de um verdadeiro impacto sobre o Congresso Nacional 
pretender que, em 40 dias, o Parlamento faça um exame, estudo, debate e aprovação final de um código de 
direitos autorais. É algo inteiramente desarrazoado. 

Já temos em tramitação o Código Penal, com prazo também marcado, cuja aprovação, em ritmo de 
velocidade excepcional, está sendo objeto de críticas, de protestos, do mundo jurídico de todos os Estados 
do Brasil. 

Ouvimos anteontem a magnifica exposição feita pelo nobre Senador Carlos Lindenberg, transmitindo 
o apelo dos magistrados do seu Estado e dos magistrados de todo o Brasil, solicitando modificações 
profundas em nossa Legislação Penal, modificações que não se compadecem com o período restrito de 45 
dias para o exame, discussão e redação de um código. Requeremos à Mesa, e foi deferido com urgência, a 
remessa do Projeto a todas as Faculdades de Direito das universidades brasileiras, aos Tribunais de 
Justiça, às Procuradorias de Justiça dos Estados, aos diretores das Penitenciárias, para que a comunidade 
brasileira possa participar da elaboração do Código Penal, em que é interessada toda a Nação. 

É assim que se elabora um código. O Congresso não pode elaborar um código com o segredo e a 
celeridade, celeridade não, com o segredo e a demora com que o Executivo tem preparado seus códigos. 
Está em andamento na Comissão de Constituição e Justiça o exame do aspecto, inclusive inconstitucional, 
do pedido feito pelo Senhor Presidente da República, no tocante ao Código Penal. Ainda não resolvida esta 
matéria, e um novo Projeto sobre os direitos autorais, matéria da maior complexidade, da maior importância 
para o desenvolvimento brasileiro, em termos de cultura própria, em termos da preservação dos direitos do 
autor, é remetida ao Congresso com prazo de 40 dias para ser aprovada. 

O Governo, conforme documentos que temos em mãos, apresentou seu primeiro Projeto de Código 
em 1970. A Revista de Informação Legislativa do Senado publicou esse Projeto, elaborado pelo Ministério 
da Justiça e remetido ao Congresso para exame. Desde 1970 até agora, o Ministério da Justiça está 
examinando as emendas à proposição. Os primeiros estudos desse Ministério datam de seis anos. Sem 
nenhum exagero, podemos dizer que o Poder Executivo, através do Ministério da Justiça, trabalhou seis 
anos para elaborar anteprojeto a ser remetido ao Congresso, e pretende que o Congresso aprove esta 
matéria em quarenta dias. Admitindo este ritmo, o prazo para as emendas será de oito dias em matéria 
desta complexidade. 

Se se quiser atuar com seriedade, quem pode justificar esse pedido? É inteiramente contrário à 
natureza de um código, de uma legislação, de uma matéria da importância de um Código de Direitos 
Autorais. E qual a razão? 

A Constituição diz claramente (art. 51 §2º): 
"Se o Presidente da República julgar urgente o projeto, poderá solicitar que a sua apreciação seja 

feita em sessão conjunta do Congresso Nacional, dentro do prazo de quarenta dias." 
Será urgente a matéria do Código de Direitos Autorais? Essa urgência é excepcional? 
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Pelo que um jurista do Brasil se disponha a sustentar esta tese. Mas, a tese que nenhum jurista 

sustenta é a declaração simples do Presidente da República ao Congresso. 
Evidente que não podemos aceitar, Sr. Presidente, pelo mérito da matéria, que é complexo, e, mais 

do que complexo, há uma vedação constitucional. 
Esse mesmo art. 51, invocado pelo Senhor Presidente da República, dispõe no § 6º: 
"O disposto neste artigo" – isto é, a discussão relativa a prazos excepcionais – "não se aplicará aos 

projetos de codificação". 
Portanto, a Constituição não permite que se aplique o regime de prazos excepcionais aos projetos de 

codificação. 
Certo que o Governo não ignora esse fato, e usou, então, de um estratagema, de uma pequena 

manipulação: tirou do Projeto a palavra código, e este documento, que desde o início de sua elaboração foi 
tratado como código, é enviado ao Congresso sob a forma de uma Lei Ordinária "que regula os direitos 
autorais, e dá outras providências". 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o fato de uma lei ser código, ser uma codificação ou uma 
simples lei isolada, não depende da vontade do seu autor. Por maiores que sejam os poderes do Presidente 
da República, Sua Excelência não tem o dom de transformar o branco em preto e, o quadrado em redondo. 

Se esse projeto é de codificação, ele o é com, sem ou contra a palavra do Presidente da República. 
Claro que se trata de uma codificação. 
Que é codificação? Tomemos um autor festejado, Eduardo Espínola Filho. Diz ele, citando Azara: 
"na linguagem jurídica, código significa, em geral, uma coleção, um corpo de leis, contendo todas, ou 

a maior parte das normas jurídicas que disciplinam determinada matéria, sendo sistematicamente dispostas 
num todo orgânico, de modo a simplificar-lhes a procura, facilitando a interpretação." 

É a definição dada por Espínola, no seu "Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro", vol. IX, pág. 
84. 

Ora, o Projeto que o Presidente da República manda ao Congresso é precisamente uma coleção de 
normas jurídicas disciplinando determinada matéria – Direitos Autorais, sendo sistematicamente dispostas. 

Está aqui, Sr. Presidente. O Projeto diz: Título I – Disposições Preliminares. Define, então, o que seja 
Direito Autoral, as suas características e divide o tema nas suas partes, para, em seguida, disciplinar cada 
uma delas. 

Título II – Das Obras Intelectuais. Capítulo I – Das Obras Intelectuais Protegidas; Capítulo II – Da 
Autoria das Obras Intelectuais; Capítulo III – Do Registro das Obras Intelectuais. 

Título III – Dos Direitos do Autor. Capítulo I – Disposições Preliminares. Capítulo II – Dos Direitos 
Morais do Autor; Capítulo III – Dos Direitos Patrimoniais do Autor e de sua Duração; Capítulo IV – Das 
Limitações do Direito do Autor; Capítulo V – Da Cessão dos Direitos do Autor. 

Título IV – Da Utilização de Obras Intelectuais. Capítulo I – Da Edição; Capítulo II – Da 
Representação e Execução; Capítulo III – Da Utilização de Obra de Arte Plástica; Capítulo IV – Da 
Utilização de Obra Fotográfica; Capítulo V – Da Utilização de Obra Cinematográfica; Capítulo VI – Da 
Utilização da Obra Publicada em Diários ou Periódicos; Capítulo VII – Da Utilização de Obras Pertencentes 
ao Domínio Público. 

Em seguida, Título V – Dos Direitos Conexos. Capítulo I – Disposições  
Preliminares; Capítulo II – Dos Direitos dos Artistas, Intérpretes ou Executan- 
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tes e dos Produtores de Fonogramas; Capítulo III – Dos Direitos das Empresas de Radiodifusão; Capítulo IV 
– Do Direito de Arena – não se trata da ARENA, mas de arena dos artistas, de tablado, de palco; Capítulo V 
– Da Duração dos Direitos Conexos. 

Título VI – Das Associações de Titulares de Direitos do Autor e dos que lhes são conexos. 
Título VII – Do Conselho Nacional de Direito Autoral. Passa a dispor sobre os órgãos incumbidos da 

matéria. 
Título VIII – Das Sanções à Violação dos Direitos do Autor e Direitos que lhes são conexos. Até 

norma sancionadora é prevista; a chamada perinorma é prevista no Código. Capítulo I – Disposições 
Preliminares; Capítulo II – Das Sanções Civis e Administrativas; Capítulo III – Da Prescrição. 

E, finalmente, Título IX – Disposições Finais e Transitórias. 
Sr. Presidente, se isto não é uma codificação, peço aos membros do Governo – ao Ministro da 

Justiça, aos seus Assessores ou quaisquer outras pessoas – que nos digam o que é isto, ou a palavra 
codificação não tem sentido. 

A palavra codificação está na Constituição e, se está na Constituição, é para ser aplicada e aplicada 
a favor ou contra o Congresso. 

Temos poucas prerrogativas, e uma delas é esta que a Constituição nos assegura. Vamos abrir mão 
dela, porque o Senhor Presidente da República ou o Sr. Ministro da Justiça desejam? 

É urgente a matéria se há algum interesse de ordem pública. O interesse está do outro lado, 
evidentemente. 

Esta matéria, que ocupou, do Poder Executivo, seis anos de estudo, não pode ser objeto de emendas 
em 8 dias, e de uma aprovação final em 40 dias. A Constituição não o permite. 

Sr. Presidente, aguardamos a oportunidade da leitura da mensagem para levantar questão de ordem 
e pedir que o Congresso, no cumprimento da Constituição, na execução do seu dever, não aceite a carta 
que lhe foi mandada pelo Presidente da República, com endereço errado. 

Esta matéria tem que ser recebida como é, pela sua natureza – um Código, e, como tal, apreciada 
segundo a tramitação que lhe é imposto pela Constituição e pelo Regimento da Casa. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª me permite um aparte? 
O SR. FRANCO MONTORO: – Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex.ª. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª, que já está senhor da mensagem do Governo, ... 
O SR. FRANCO MONTORO: – Dos títulos, o conteúdo é muito mais complexo. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – ...faz uma análise, mostrando que a abrangência da matéria é global,  

e portanto, trata-se sob o ponto de vista constitucional de Espínola sobre o que é Código. De fato, o assunto 
do que é e do que não é Código é conceitual, parece de aspectos subjetivos e só a doutrina oferece 
opções, conceituações. Mas uma coisa queremos afirmar a V. Ex.ª, no dever que temos, com a 
responsabilidade de participantes do Governo, no plano político, de colaboradores e de dar-lhe o apoio na 
ação política, nós, da Maioria, nos constituímos também em elementos de vigilância para o fiel cumprimento 
da Constituição. Não significa isto que estejamos admitindo atender às colocações puramente 
oposicionistas, na linha que V. Ex.ª levanta aqui, e com certa freqüência no tocante a esse assunto.  
Mas, de certo, toda a vez que a matéria merecer reflexão, não será necessário grande esforço para ser 
retificada, ou ser reconhecida a natureza de uma lei como Código porque o Governo age norteado por 
princípio ético, que inspira a sua responsabilidade política, qual o do cumprimento da Constituição, e zela 
pela colaboração e harmonia entre os Poderes, como nela está inscrito. Ora, se evidenciado, com o estudo 
da mensagem que V. Ex.ª antecipa ao Congresso, pela titulagem, que se trata de um código, é óbvio que 
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virá como um código. Se não vier assim, se realmente a matéria tiver colocação menos adequada, se vier 
com o título de lei, quando se trata de lei de abrangência maior, de sistematização de normas globais e, 
portanto, de um código, decerto teremos a necessária cautela de fazer as reflexões para correção. Isto não 
será inédito no Congresso; ainda quando tratamos do Código Industrial, verificamos que a primeira 
preocupação foi de se alterar a lei anterior; mas isso importou num substitutivo e, por conseguinte, num 
novo código e o Governo atendeu a tal situação; o Governo atendeu com solicitude às ponderações do 
Congresso Nacional. Não significa isso nenhuma concessão singular à nobre Oposição, e nem significará 
se, pelo consenso do Governo, que a Maioria apóia, se vier a considerar que o assunto é efetivamente 
objeto de um código pela sua natureza e extensão. Significa uma vigilância e um desejo do Governo e do 
Congresso de acertar, e neste ponto convergem os nossos esforços de fazer sempre o melhor possível; a 
nossa preocupação é andar, é avançar, não estagnar o processo legislativo, mas fazê-lo à feição dos 
interesses maiores das coletividades a que são destinados, com correção, com sabedoria; isso, no entanto, 
sem ficar dormindo eternamente, como acontecia em outras eras, em berço esplêndido. Esteja V. Ex.ª 
despreocupado, que a Maioria saberá examinar o problema com tranqüilidade, sem paixão, mas com 
segurança e resolvê-lo dentro da lei, na forma do Regimento e com base no interesse público. Na certeza 
de que se a matéria tiver a natureza de código, será apresentada dessa forma. Se puder ser considerada 
como de lei comum, será votada como lei comum; para isso, teremos os argumentos, promoveremos as 
diligências e contaremos com a colaboração crítica, inclusive da nobre Oposição, no sentido de corrigir 
qualquer omissão ou falha, completando e aperfeiçoando o processo legislativo, movidos superiormente 
pelo desejo de cumprir nossas obrigações com o povo. 

O SR. FRANCO MONTORO: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª e congratulo-me pela forma elevada 
com que aborda o problema. 

Matéria como esta não pode ser colocada em termos partidários. ARENA e MDB não podem dividir-
se, em relação a matéria de caráter técnico e de profundo interesse nacional, como esta. 

A disposição que V. Ex.ª revela, de examinar atentamente as razões que estamos apresentando, 
demonstra a elevação com que a matéria será conduzida e a certeza, antecipada, de que esse código será 
examinado pelo Congresso como deve ser um código de qualquer setor da vida jurídica. 

Para que não haja dúvida sobre a objetividade das razões que invocamos, quero mencionar um dado 
histórico, Sr. Presidente. 

Este Código foi feito, evidentemente, após um longo trabalho. No início, está um ato do Governo, que 
foi formalizado pelo Decreto nº 61.239, ao tempo do Presidente Costa e Silva, em 25 de agosto de 1967. 

O referido Decreto, na sua ementa, dispõe: 
"Organizar a Comissão de Revisão e Coordenação dos projetos de Código". 
O decreto estabelece normas a respeito e, pouco depois, foi feita a designação dos responsáveis por 

cada um desses setores. 
Quando se deu a substituição do Governo, o novo Ministro da Justiça fez também substituições e as 

indicações dos responsáveis por cada um desses códigos. Assim, o Código Civil ficou com o Prof. Miguel 
Reale, o dos Direitos Autorais com o Prof. Moreira Alves e os outros códigos foram distribuídos a outros 
relatores, sempre de acordo com a sua especialidade. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. FRANCO MONTORO: – Com muito prazer. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª, na veemência com que está colocando a matéria, deixando 

transparecer que há um propósito diferente daquele nobre propósito que anima o Governo, que é  
o de ordenar e modernizar a legislação, está fazendo referência a esse decreto do Governo Costa e  
Silva, criando comissões para elaboração de anteprojeto de códigos. Tem V. Ex.ª aí um exemplo eloqüen- 
 



– 113 – 
 

te da prudência e da grandeza com que o Governo tem tratado a questão. Sabe V. Ex.ª que, relativamente 
ao Código Civil, já se teria concluído o trabalho dessa comissão, já publicado, e que deu ensejo a receber 
novas e importantes contribuições, que foram como que harmonizadas ao contexto do projeto oficial; e o 
Governo, através da palavra lúcida, erudita, de um dos maiores juristas que lemos no País, que é o Ministro 
da Justiça, Professor Alfredo Buzaid, que honra o Estado de São Paulo, o Estado de V. Ex.ª, foi um dos 
primeiros a considerar, a reconhecer que não seria prudente, dado tratar-se de Código de importância 
fundamental para a vida da Nação, não apresentá-lo ao exame do Congresso nesta altura, já ao fim desta 
Sessão Legislativa. De forma que, V. Ex.ª, com esse exemplo, ao evocar a conduta do Governo Costa e 
Silva, indireta e involuntariamente – porque o desejo de V. Ex.ª é exatamente provar o contrário – está 
provando com ponderação e altitude o Governo trata o problema dos Código e, pode-se dizer, todos os 
problemas nacionais. O que espanta V. Ex.ª é que o que caracteriza o Governo é o desejo de ordenar a 
legislação existente no País, de que as coisas caminhem, não fiquem dormindo eternamente. Por isso, 
lança mão dos instrumentos que a Constituição oferece, por vezes, para acelerar o processo legislativo. 
Estejamos todos conscientes de que, além dessa participação na colaboração e na elaboração da lei, há 
toda uma divulgação desses projetos, uma contribuição das entidades interessadas para a feitura dos 
mesmos. Assim, fica elucidado que não há nenhum desejo específico do Governo de impor Códigos com o 
nome de leis, quando realmente se trate de Códigos. A pressa do Governo não significa uma pressa 
desordenada, e sim, o desejo de marchar para atender às exigências maiores da Nação. Todas as vezes 
que se torna necessária uma reflexão mais profunda, o próprio Governo tem tomado a iniciativa de retificar 
e de, portanto, superar esses argumentos que V. Ex.ª está lançando contra ele. Citei o caso do Código 
Industrial. V. Ex.ª me oferece, agora, como exemplo, dando a Oposição uma colaboração muito válida, 
embora involuntária, o problema do Código Civil. De forma que não se justifica esse alvoroço; justifica-se a 
solicitação da tramitação dentro dos prazos mínimos pelo desejo do Governo, de elaborar as leis e dar 
ordenamento jurídico para que possamos, dentro de todos os planos, chegar realmente a um desideratum 
que satisfaça àquele imperativo de modernização da vida nacional. 

O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª ressalta, com as suas observações, o cuidado que o 
Executivo tem na elaboração das leis, ouvindo técnicos, nomeando comissões, examinando detidamente a 
matéria. Esta, desde 1967, o que é louvável A tarefa legislativa merece esse cuidado. Como V. Ex.ª, dou 
parabéns ao Governo por esse cuidado, mas, nobre Senador, isso não deve ser privilégio do Executivo. Se 
ele tem esse cuidado ao preparar o anteprojeto, imagine o cuidado que deve ter o Congresso em preparar a 
lei – porque o Poder normativo é este. Com todas as restrições que possa haver, a última palavra em 
matéria de leis é dada pelo Congresso que, além de ser o Poder Legislativo, tem, pela Constituição, a última 
palavra, sempre que houver dúvida a respeito. Se uma matéria for votada, volta ao Congresso e pela 
maioria qualificada de dois terços, este manterá ou não a lei. É, portanto, este o Poder Legislativo. 

Se o Poder Executivo, para legislar ou preparar os projetos com cuidado, assim age; se exigiu seis 
anos para preparação desse Código dos Direitos do Autor, como se pode pretender, e como alguém no 
Congresso pode justificar o prazo de quarenta dias para a apreciação ou o prazo de oito dias para emendar 
o projeto? 

Exatamente o que peço, nobre Senador José Lindoso, é que se dê ao Congresso tratamento 
semelhante àquele que se deu ao Poder Executivo, reconhecendo a necessidade de um exame maduro 
dessas matérias. 

Há outro aspecto. Sr. Presidente, falávamos do decreto do Presidente Costa e Silva, criando a 
Comissão de Códigos. 

Tenho em mãos, também, documento que acabo de receber neste instante, porque a matéria está 
chegando de afogadilho; somos obrigados a tratar da matéria logo, para evitar o fato consumado. Daqui a 
pouco teremos aprovado aqui um Código de Direitos Autorais, sema a participação do Congresso, sem que 
tenha cumprido o seu dever, que é ser o Poder Legislativo e não um órgão homologador. 
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E, em matéria de códigos, a Constituição veda expressamente a tramitação desta matéria nesse 

prazo. 
Pois bem, tenho em mãos ato do Ministro da Justiça: 
"O Ministro de Estado da Justiça, tendo em vista o que consta do Processo nº 43.397, de 1966, do 

Ministério da Justiça, resolve: 
Nº 97-B – Nomear, para revisão do Código de Direito do Autor e Direitos Conexos, elaborado pelo 

Desembargador Milton Sebastião Barbosa, uma Comissão composta do Professor Ministro Cândido Motta 
Filho, que será seu Presidente, do Desembargador Milton Sebastião Barbosa, que será o relator-geral, e do 
Professor Antônio Chaves." 

Isto aqui é um ato oficial do Governo. Primeiro, nomeou o relator, depois nomeou a comissão para 
rever o Código. Em seguida, substituiu a comissão, quando se deu a substituição do Ministério da Justiça, e 
manda para aqui o trabalho final. Quando chega aqui não é mais código; é uma lei que dispõe sobre 
Direitos Autorais, contando com títulos, capítulos, subtítulos e até com um capítulo final, relativo a 
disposições transitórias; com toda a organicidade que caracteriza um código. Não há dúvida de que 
estamos diante de um projeto de codificação, seja total ou seja parcial – porque o antigo falava em 
Autorais". Mas isto não altera a natureza das coisas. 

Além desta razão fundamental, Sr. Presidente, que é o dispositivo imperativo da Constituição, no seu 
art. 51, § 6º, há a razão de mérito. O Congresso não pode deixar de examinar esta matéria, dando-lhe a 
publicidade necessária. 

Sr. Presidente, será possível que em 8 dias, que é o prazo para as emendas, se possa fazer com que 
o País, os vários Estados, tomem conhecimento desse texto? Que os interessados, que são os jornalistas, 
os escritores, os artistas, os autores de obras intelectuais de todo o Brasil tratem da matéria? 

Temos aqui, Sr. Presidente, um desses desafios históricos, concretos. Ou o Congresso assume sua 
responsabilidade e diz respeitosamente ao Senhor Presidente da República "não", porque a Constituição 
não permite que seja feito, num regime de 40 dias, com prazo excepcional, o exame dessa matéria, ou, 
então, o Poder Legislativo abdicará de uma prerrogativa essencial e, com isso, não irá servir ao Brasil, e 
não irá servir ao Governo. São estes momentos históricos que as instituições têm diante de si. 

Colocamos, como bem colocou o nobre Senador José Lindoso, o problema acima de divisões 
partidárias. Não se trata de reivindicação da ARENA nem do MDB. Trata-se de código que interessa à 
cultura brasileira, que interessa fundamentalmente ao desenvolvimento brasileiro e, evidentemente, não 
pode ser examinado no prazo de 40 dias, com 8 dias para apresentação de emendas. É preciso que o 
Brasil seja ouvido, que as comissões auscultem as reivindicações, os problemas, as dificuldades que os 
interessados, que são os setores amplos da comunidade brasileira, possam apresentar ao Congresso. 

Esta, Sr. Presidente, a ponderação que fazemos, com o apelo dirigido à Aliança Renovadora 
Nacional, para que junte os seus esforços aos de todos aqueles que no Brasil, neste momento, estudam a 
matéria. E ainda hoje tomamos conhecimento, pelos jornais, que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
do Rio Grande do Sul, formulou também um protesto em relação à tramitação que está sendo dada ao 
Código Penal. 

São manifestações de todo o Brasil, às quais o Congresso não pode permanecer insensível. De uma 
forma elevada, com a argumentação objetiva que fizer o exame concreto desta proposição, é necessário 
que o Congresso receba, na forma da Constituição, esta mensagem, e lhe dê a tramitação que a 
Constituição e o Regimento prevêem para a discussão de um código em cuja elaboração hão de participar 
todos os setores da comunidade brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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Comparecem mais os Srs. Senadores: 
José Guiomard – Flávio Brito – José Esteves – Milton Trindade – Renato Franco – Clodomir Milet – 

José Sarney – Fausto Castelo-Branco – Wilson Gonçalves – Domício Gondim – Milton Cabral – Wilson 
Campos – Arnon de Mello – Leandro Maciel – Lourival Baptista – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – 
Vasconcelos Torres – Gustavo Capanema – José Augusto – Magalhães Pinto – Orlando Zancaner – 
Benedito Ferreira – Emival Caiado – Osires Teixeira – Italívio Coelho – Mattos Leão – Antônio Carlos – 
Celso Ramos – Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Sobre a mesa, Projeto que será lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 115, DE 1973 

 
Autoriza o Poder Executivo a emitir uma série de selos postais comemorativos do 1º centenário de 

nascimento de José Plácido de Castro. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É o Poder Executivo autorizado a emitir uma série de selos postais comemorativos do 1º 

centenário de nascimento de José Plácido de Castro, a transcorrer no dia 9 de dezembro de 1973. 
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Justificação 

 
Plácido de Castro, artífice e herói da definitiva integração do Acre à comunidade brasileira, nasceu 

em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, em 9 de dezembro de 1873, e, desde cedo, soube demonstrar suas 
qualidades de liderança e bravura quando, na qualidade de aluno da Escola Militar de Porto Alegre, negou-
se a assinar o manifesto de solidariedade ao Governo, ao irromper a revolução federalista de 1893, sendo, 
por isso, preso. 

Conseguindo fugir, incorporou-se aos revoltosos, distinguindo-se em vários combates, razão por que 
chegou ao posto de major. 

Coerente com os princípios pelos quais se batera, rejeitou a anistia de 1895 e, em 1899, mudou-se 
para o Acre, dedicando-se, ali, à exploração da borracha. 

Chamado pelos brasileiros que residiam naquelas terras para chefia do movimento, de há muito 
iniciado, contra o domínio da Bolívia, Plácido de Castro, aceitas que foram as condições por ele impostas, 
assumiu o comando e, com pertinácia, bravura e capacidade de organização, conseguiu levar os brasileiros 
à realização dos velhos sonhos. 

Com o presente Projeto pretendemos tributar a Plácido de Castro a homenagem a que faz jus, não só 
como reparação pelo esquecimento a que, de certo modo tem sido relegado na História de nossa Pátria, 
senão, também, à vista do seu inegável valor como patriota autêntico e exemplo extraordinário de destemor 
e abnegação à causa que abraçou, na defesa dos legítimos interesses brasileiros. 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 1973. – Adalberto Sena. 
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.) 
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – O Projeto será publicado e, em seguida, remetido às 

comissões competentes. 
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
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É lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 
 
Brasília, 5 de outubro de 1973 
Excelentíssimo Senhor 
Senador Paulo Torres 
DD. Presidente do Senado Federal. 
Apraz-nos comunicar a V. Ex.ª que, de acordo com o decidido pela Comissão Deliberativa e a 

escolha de um dos membros feita por essa Presidência, a Delegação do Grupo Brasileiro à 113ª Reunião 
do Conselho Interparlamentar ficou constituída, nessa Casa do Congresso Nacional, pelos Srs. Senadores 
Tarso Dutra, Cattete Pinheiro, da ARENA, e Danton Jobim, do MDB. 

Solicitamos, assim, a Vossa Excelência, a designação final dos referidos delegados, para os efeitos 
estatutários e regimentais. 

Queira Vossa Excelência aceitar os protestos de consideração e apreço. – Tarso Dutra, Senador-
Presidente – Reitor Dias, Senador-Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Na Sessão de 28 de setembro passado, esta Presidência 
designou o Sr. Senador Danton Jobim para participar da Delegação do Grupo Brasileiro à 113ª Reunião do 
Conselho da União Interparlamentar. 

De acordo com o expediente que acaba de ser lido, deverão, ainda, integrar a referida Delegação os 
Srs. Senadores Tarso Dutra e Cattete Pinheiro. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido o seguinte: 
Brasília, 11 de outubro de 1973. 
Sr. Presidente: 
Por motivos de ordem pessoal, apresento a Vossa Excelência a minha renúncia, em caráter 

irrevogável, ao cargo de 4º-Secretário dessa Egrégia Mesa. 
Na oportunidade, agradeço a atenção com que fui sempre distinguido pelos ilustres componentes da 

Comissão Diretora. 
Valho-me do ensejo para reiterar os meus protestos de alta estima e distinta consideração. – 

Benedito Ferreira. 
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Com referência ao expediente lido pelo Senhor 1º-

Secretário, sendo o Regimento Interno omisso no que diz respeito a renúncia de Membro da Mesa, esta 
Presidência, com apoio no nº 34 do art. 52 da Lei Interna, não havendo objeção do Plenário, aplicará ao 
caso, por extensão, excluída a exigência do reconhecimento de firma, o disposto no art. 33 do mesmo 
Regimento, verbis: 

"Art. 33 – A renúncia da senatória ou da suplência deve ser dirigida por escrito à Mesa, com firma 
reconhecida, e independe de aprovação do Senado, mas somente se tornará efetiva e irretratável depois de 
lida no Expediente e publicada no Diário do Congresso Nacional." 

Assim sendo, publicada a comunicação do nobre Senador Benedito Ferreira, a Presidência declarará 
vaga a 4ª-Secretaria, procedendo-se, em seguida, na forma do disposto no § 1º do art. 62 do Regimento 
Interno. 

Está terminado o período destinado ao Expediente. 
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Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Item 1 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 64, de 1972, de autoria do Sr. Senador 

Franco Montoro, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, determinando que, em caso 
de morte, a conta vinculada em nome do empregado passará para sua família na forma da lei civil, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 539 e 540, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com Emenda que apresenta de nº 

1-CCJ; e 
– de Legislação Social, favorável. 
Sobre a mesa há requerimento, que será lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 220, DE 1973 

 
Nos termos do art. 311, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 

de Lei do Senado nº 64, de 1972, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
determinando que, em caso de morte, a conta vinculada em nome do empregado passará para sua família, 
na forma da lei civil, a fim de ser feita na Sessão de 16 de novembro de 1973. 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 1973. – Guido Mondin. 
SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria constará 

da Ordem do Dia da Sessão de 16 de novembro de 1973. 
 
Item 2 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1973, de autoria do Sr. Senador 

Nelson Carneiro, que institui multa pela retenção da Carteira Profissional após o término ou rescisão do 
contrato de trabalho, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 178, 179 e 180, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com as Emendas nos 1 e 2-CCJ, 

que oferece: 
– de Legislação Social, favorável ao Projeto e às Emendas nos 1 e 2-CCJ; e 
– de Finanças, favorável ao Projeto e às Emendas nos 1 e 2-CCJ. 
Sobre a mesa, Emenda que será lida pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lida a seguinte: 
 

EMENDA Nº 3 
(DE PLENÁRIO) 

 
Ao Projeto de Lei do Senado nº 12, de 1973. 

 
Art. 1º – O art. 53 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. 53 – A empresa que receber Carteira de Trabalho e Previdência Social para anotar e retiver por 

mais de cinco dias ficará sujeita à multa de valor igual a um salário mínimo regional. 
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Parágrafo único – A multa prevista neste artigo será aplicada em quádruplo caso a retenção da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social se verifique após a rescisão ou término do contrato de trabalho." 
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1973. – Nelson Carneiro. (Justificação oral.) 
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Para justificar a Emenda, tem a palavra seu autor, o nobre 

Senador Nelson Carneiro. 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, o Projeto visava apenas incluir um parágrafo único ao 

art. 53. Todavia, a emenda agora oferecida também corrige o art. 53, caput, para aumentar a multa de meio 
salário mínimo para um salário mínimo regional, e para modificar o prazo de dois para cinco dias, devido à 
dificuldade que, muitas vezes, tem o patrão de devolver, imediatamente, a carteira, em virtude das 
dificuldades de matriz, filiais e outras entidades que compõem a própria firma social. Então, muitas vezes, 
as carteiras são remetidas para a sede, a matriz da firma, ocorrendo uma demora de mais de dois dias. 
Mas, em compensação, o atraso importará no aumento da multa; esta, em vez de ser de meio salário 
mínimo passará a ser de um salário mínimo; e no caso de rescisão, essa multa será, então, no quádruplo, 
ou seja, quatro salários mínimos. 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Em discussão o Projeto e a Emenda. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Encerrada a discussão. 
A matéria volta às comissões competentes, para exame da Emenda de plenário. 
 
Item 3 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 53, de 1973, de autoria do Sr. Senador 

Eurico Rezende, que dispõe sobre o estágio acadêmico prestado em órgãos do Ministério Público Federal 
ou Estadual e dá outras providências, tendo: 

 
PARECER, sob nº 437, de 1973, da Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, nos termos do Substitutivo que 

apresenta. 
A discussão do presente Projeto foi adiada em virtude de requerimento aprovado pelo Plenário, 

quando de sua inclusão na Ordem do Dia da Sessão de 19 de setembro de 1973. 
O Regimento Interno, entretanto, no seu § 2º do art. 311, permite um segundo adiamento por prazo 

não superior a 30 dias. Com este objetivo, foi encaminhado à Mesa requerimento, que vai ser lido pelo Sr. 
1º-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 221, DE 1973 

 
Nos termos do art. 311, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 

de Lei do Senado nº 53, de 1973, que dispõe sobre o estágio acadêmico prestado em órgãos do Ministério 
Público Federal ou Estadual e dá outras providências, a fim de ser feita na Sessão de 7 de novembro de 
1973. 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 1973. – Guido Mondin. 
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria 

figurará na Ordem do Dia da Sessão de 7 de novembro de 1973. 
Não há mais oradores inscritos. 
A palavra está facultada aos Srs. Senadores. (Pausa.) 
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Nenhum Sr. Senador desejando fazer uso da palavra, vou encerrar a presente Sessão, antes 

convocando os Srs. Senadores para uma Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 
minutos, com a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem nº 

225/73 (nº 341/73, na origem, de 9 de outubro de 1973), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do Sr. Jorge de Sá Almeida, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer, em Comissão, a função de Embaixador do Brasil junto à República do Panamá. 

 
Está encerrada a Sessão. 

 
(Encerra-se a Sessão as 15 horas e 45 minutos.) 



153ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 18 DE OUTUBRO DE 1973 
 

(Extraordinária) 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. PAULO TORRES 
 
Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo Mesquita – Flávio Britto – José Lindoso – José Esteves – 

Cattete Pinheiro – Milton Trindade – Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Milet – José Sarney – 
Fausto Castelo-Branco – Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – 
Duarte Mariz – Luís de Barros – Milton Cabral – João Cleofas – Paulo Guerra – Wilson Campos – Arnon de 
Mello – Luiz Cavalcante – Teotônio Vilela – Augusto Franco – Leandro Maciel – Lourival Baptista – Antônio 
Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Amaral Peixoto – Paulo 
Tôrres – Vasconcelos Torres – Danton Jobim – Nelson Carneiro – Gustavo Capanema – José Augusto – 
Carvalho Pinto – Franco Montoro – Orlando Zancaner – Emival Caiado – Osires Teixeira – Fernando Corrêa 
– Italívio Coelho – Accioly Filho – Mattos Leão – Ney Braga – Antônio Carlos – Celso Ramos – Lenoir 
Vargas – Daniel Krieger – Guido Mondin – Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 57 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

  
MENSAGEM 

 
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 
De agradecimento de remessa de autógrafo de Decreto Legislativo: 
 
– Nº 232/73 (nº 359/73, na origem), de 18 do corrente, referente ao Decreto Legislativo nº 63, de 

1973, que aprova o texto do Decreto-lei nº 1.284, de 28 de agosto de 1973. 
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OFÍCIOS 
 

DO SR. 1º SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 

Encaminhando à revisão do Senado, autógrafos dos seguintes Projetos: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 63, DE 1973 
 

Reajusta o valor da pensão especial concedida ao jornalista Rolando Pedreira, e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É reajustada para cinco vezes o maior salário mínimo vigente no País a pensão especial 

concedida ao jornalista Rolando Pedreira pela lei número 3.287, de 23 de novembro de 1960. 
Art. 2º – A despesa decorrente desta Lei correrá à conta da dotação orçamentária do Ministério da 

Fazenda, destinada aos pensionistas da União. 
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
MENSAGEM Nº 300, DE 1973  

 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, e para ser apreciado nos prazos nele referidos, tenho a honra 

de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo Projeto de Lei que "reajusta o valor da pensão especial 
concedida ao jornalista Rolando Pedreira e dá outras providências". 

Brasília, 10 de setembro de 1973. – Emílio G. Médici. 
 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 345, DE 31 DE AGOSTO DE 1973, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DA FAZENDA. 

 
E.M. Nº 345     31 de agosto de 1973 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de encaminhar à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei 

que reajusta, para 5 (cinco) vezes o maior salário mínimo vigente no País, a pensão especial de Cr$ 20,00 
(vinte cruzeiros), concedida ao jornalista Rolando Pedreira, pela Lei nº 3.827, de 23 de novembro de 1960. 

A medida ora sugerida se justifica por tratar-se de pessoa de idade avançada, sem recursos para 
prover a própria subsistência e cujos serviços prestados à Nação já foram reconhecidos pelo Governo 
Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo 
respeito. – Antônio Delfim Netto, Ministro da Fazenda. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 1973 

 
Dispõe sobre a concessão de benefícios pelo INPS ao jogador profissional de futebol, e dá outras 

providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O valor mensal do benefício, devido pelo Instituto Nacional de Previdência Social, ao 

segurado que venha a comprovar, devidamente, a condição de jogador profissional de futebol, será 
calculado na base da média ponderada entre o salário-de-contribuição apurado na época do evento, na 
forma da legislação então vigente, e o salário-de-contribuição correspondente ao período de exercício da 
atividade de jogador profissional de futebol, respeitado o teto máximo fixado em lei. 

Parágrafo único – Ao salário-de-contribuição, relativo à atividade de jogador  
de futebol, serão aplicados os índices de correção salarial fixados pela 
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Coordenação de Serviços Atuariais do Ministério do Trabalho e Previdência Social. 
Art. 2º – Em substituição à contribuição empresarial, prevista no item III do Art. 69, da Lei nº 3.807, de 

26 de agosto em todo o território nacional entre associações desportivas, uma percentagem de cinco por 
cento devida pelos clubes como contribuição previdenciária, global e exclusiva, e que será recolhida 
diretamente ao Instituto Nacional de Previdência Social pela Federação promotora da partida, até quarenta 
e oito horas após a realização do espetáculo. 

§ 1º – As associações desportivas, que mantenham departamentos amadoristas dedicados à prática 
de, pelo menos, três modalidades de esportes olímpicos, estão incluídos no regime deste artigo. 

§ 2º – Os clubes de futebol profissional e as associações desportivas estão obrigados ao 
recolhimento das contribuições descontadas de seus empregados, atletas ou não, e do prêmio do Seguro 
de Acidente de Trabalho. 

§ 3º – As federações promotoras de jogos serão responsáveis, individualmente, pelo recolhimento da 
contribuição a que se refere este artigo, respondendo as confederações respectivas, subsidiariamente, pela 
inobservância das presentes disposições. 

Art. 3º – As associações desportivas, que mantenham equipes de futebol profissional, terão seus 
débitos provenientes de contribuições previdenciárias, inclusive dos demais fundos e quotas, consolidados 
pelo Instituto Nacional de Previdência Social pelos valores apurados, até à data da publicação da presente 
Lei, canceladas as multas sobre os mesmos incidentes e sobrestados quaisquer procedimentos judiciais 
relativos a esses débitos. 

Parágrafo único – Feita a consolidação a que se refere este artigo, e firmado o respectivo termo de 
confissão de dívida, a amortização do débito se fará em parcelas correspondentes a três por cento da quota 
líquida atribuída à entidade devedora por partida disputada no território nacional. 

Art. 4º – Quando qualquer associação desportiva descumprir o compromisso firmado nos termos do 
artigo anterior, as respectivas confederações, por solicitação do INPS, reterão e recolherão o valor 
correspondente às parcelas não recolhidas. 

Art. 5º – A contribuição, a que alude o art. 3º desta Lei, será contabilizada como receita de custeio do 
Instituto Nacional de Previdência Social. 

Art. 6º – Esta Lei será regulamentada no prazo de sessenta dias, a partir da data de sua publicação. 
Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor na data da publicação do seu regulamento, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

MENSAGEM Nº 287, DE 1973 
 

Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, e para ser apreciado nos prazos nele referidos, tenho a honra 

de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Sr. 
Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, o anexo Projeto de Lei que "dispõe sobre a concessão 
de benefícios pelo INPS ao jogador profissional de futebol e dá outras providências". 

Brasília, 30 de agosto de 1973. – Emílio G. Médici. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 605, DE 20 DE AGOSTO DE 1973, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 

DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei que se 

destina a regulamentar a concessão de benefícios ao atleta profissional, bem como a regularizar, em 
definitivo, a situação das associações desportivas, no que tange às suas contribuições para a previdência 
social. 

2. No que respeita à aposentadoria é de se esclarecer que o critério geral estabelecido pela 
legislação previdenciária, de determinar o salário-de-benefício pela média dos últimos salários-de-
contribuição, tem em vista dois objetivos, quais sejam: 

a) o de beneficiar o segurado pelo fato comprovado estatisticamente de que os salários, em termos 
reais, aumentam em função do tempo de atividade; 

b) o de simplificar os processos administrativos, evitando-se o registro sistemático de todas 
contribuições do segurado. 

3. Ocorre que, em relação ao atleta profissional, o primeiro aspecto não é verdadeiro, já que esse tipo 
de segurado dificilmente obtém, nos últimos anos que antecedem a aposentadoria, remuneração 
equivalente à que percebeu no período de atividade atlética. Daí porque o cálculo do quantum de benefício 
mensal deverá ser efetuado com base na média ponderada entre o salário-de-contribuição apurado na 
forma da legislação em vigor e o salário-de-contribuição correspondente aos períodos de atividade atlética, 
não podendo, ultrapassar o valor de 90% (noventa por cento) de 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo 
vigente no País. 

4. Por outro lado, em relação a esses mesmos segurados, a problemática da comprovação dos 
salários fica muito simplificada pelo fato de existirem contratos firmados e registrados nos órgãos 
controladores do desporto. 

5. A medida proposta não altera as demais condições exigidas pela legislação, propiciando, 
unicamente, uma variante para a fixação do salário-de-benefício. 

6. O benefício que se cria é rigorosamente constitucional, atendendo às determinações do parágrafo 
único do art. 165 da Emenda Constitucional nº 1, tendo em vista que a cobertura subsidiária para 
pagamento de aposentadoria de acordo com o novo sistema se fará através de uma contribuição de 5% 
(cinco por cento) sobre a renda líquida dos jogos de futebol profissional. 

7. Quanto aos débitos das citadas entidades, a Previdência Social enfrenta sérias dificuldades na 
arrecadação das contribuições incidentes sobre certas atividades, destacando-se, entre elas, as que se 
destinam à difusão dos desportos. 

8. Como justificativa para a falta de cumprimento dos recolhimentos devidos à Previdência Social, 
alega-se que entidades da futebol profissional não existem em função do lucro e, ainda, que no 
desenvolvimento das suas atividades nenhuma vantagem pecuniária usufruem, sendo que, muitas das 
vezes, são levadas a cobrir determinadas despesas com numerário proveniente da contribuição particular 
dos seus dirigentes. 

9. Afirma-se ainda, que a Previdência Social nenhum gasto despende, praticamente, em assistência 
médica com os jogadores e até mesmo com os empregados dos clubes, pois, quando necessitados de 
socorros imediatos ou medicina preventiva, são tratados pelos serviços próprios das entidades desportivas, 
em seus ambulatórios, o que torna a Previdência Social quase isenta de tais ônus em relação aos citados 
jogadores e empregados. 

10. Baseadas nos argumentos expostos, a par da situação deficitária que  
notoriamente apresenta a sua quase totalidade, as associações desportivas têm 
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batido, freqüentemente, às portas do INPS, solicitando uma ação que lhes permita isentar-se do ônus 
previdenciário. 

11. De fato, a situação está a exigir a adoção de medidas urgentes e práticas, a fim de que não 
continuem a ocorrer as irregularidades verificadas, pois os clubes de futebol profissional ou amadoristas não 
recolhem as suas contribuições para a Previdência Social, inclusive a parte descontada dos salários dos 
seus jogadores e empregados. 

12. Objetivando a regulamentação da situação exposta – grandemente prejudicial para o INPS – foi 
redigido o anteprojeto de ato normativo, anexo, o qual visa a solucionar a momentosa questão dos 
recolhimentos de contribuições por parte das associações desportivas, estabelecendo critérios e 
procedimentos que, espero, mereçam a aprovação de Vossa Excelência. 

13. Nessa ordem de idéias, propõe o referido anteprojeto que os débitos daquelas associações que 
mantêm futebol profissional sejam consolidados pelo INPS, até a data da publicação da Lei, excluídas as 
multas, e o pagamento parcelado na base de 3% (três por cento) da cota líquida de cada uma, em toda e 
qualquer partida disputada no território nacional. 

14. Finalmente, é necessário acentuar que, com a adoção das medidas sugeridas, não haverá 
isenção da cota patronal, mas, apenas, sua substituição por outro sistema de arrecadação. 

15. Essas são, Senhor Presidente, as principais razões que ditaram a elaboração do anexo 
anteprojeto, o qual, se merecer a elevada aprovação de Vossa Excelência, deverá constituir-se em 
instrumento de real eficiência para a defesa dos interessados e, em última análise, do patrimônio do INPS. 

Sirvo-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo apreço e 
elevada consideração. – Júlio Barata. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Do Expediente lido consta o Projeto de Lei da Câmara nº 63, 
de 1973, que reajusta o valor da pensão especial concedida ao jornalista Ronaldo Pedreira, e dá outras 
providências. 

Nos termos do § 1º do art. 142 do Regimento Interno a matéria receberá Emendas, perante a 
Comissão de Finanças, pelo prazo de cinco Sessões Ordinária. 

Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário.  
É lido o seguinte: 

 
Em 18 de outubro de 1973 

 
Sr. Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a V. Ex.ª que me ausentarei do País, a partir de 19 do corrente, para 

participar da 113ª do Conselho da União Interparlamentar, a realizar-se em Genebra, Suíça. 
Atenciosamente. – Cattete Pinheiro. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A Presidência fica ciente.  
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem nº 

225/73 (nº 341/73, na origem, de 9 de outubro de 1973), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do Sr. Jorge de Sá Almeida, Ministro de Segurança Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer, em Comissão, a função de Embaixador do Brasil junto à República do Panamá. 

 
A matéria constante do item 1 da Ordem do Dia, nos termos da alínea h, art. 405, do  

Regimento Interno, deve ser apreciada em Sessão Secreta. 
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Solicito dos Srs. Funcionários as providências necessárias a fim de ser cumprido o dispositivo 
regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Sr. Senador Franco Montoro enviou à Mesa Projeto cuja 
tramitação, de acordo com o disposto no art. 260, II, a, 3, do Regimento Interno, deve ter início na Hora do 
Expediente. 

A proposição será anunciada na próxima Sessão. 
Nada mais havendo que tratar, fica designada para a Sessão Ordinária do dia 19 de outubro, a 

seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 
 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 210, de 1973, de autoria do Senhor Senador 
Vasconcellos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia do 
Excelentíssimo Senhor General de Brigada Rosalvo Eduardo Jansen, Comandante do Grupamento de 
Unidades Escola, por ocasião das solenidades no Parque Histórico Nacional Duque de Caxias, 
reverenciando a memória do Patrono do Exército Brasileiro. 

 
2 
 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 219, de 1973, de autoria do Sr. Senador Accioly Filho, 
solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetos de Lei do Senado nos 101, de 1971 e 112, de 1973, 
que dispõem sobre a profissão de empregado doméstico. 

 
3 
 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1973, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que torna obrigatória a indicação de preço nas mercadorias expostas à venda, e dá outras 
providências, tendo: 

 
PARECER, sob nº 511, de 1973, da Comissão: 
– de Redação, oferecendo a redação do vencido para o segundo turno regimental. 

 
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 55 minutos.) 

 



154ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 19 DE OUTUBRO DE 1973 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. PAULO TORRES 
 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – José Lindoso – José Esteves – Renato Franco – Alexandre 

Costa – Clodomir Milet – José Sarney – Fausto Castelo-Branco – Petrônio Portella – Helvídio Nunes – 
Dinarte Nariz – Luís de Barros – Milton Cabral – Luiz Cavalcante – Augusto Franco – Lourival Baptista – 
Antônio Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos – Paulo Tôrres – Vasconcelos Torres – Gustavo Capanema 
– Emival Caiado – Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Accioly Filho – Ney Braga – Antônio Carlos – Celso 
Ramos – Daniel Krieger – Guido Mondin – Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 33 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. 1º Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
AVISOS 

 
DO SR. MINISTRO DOS TRANSPORTES 

 
– Nº 305/GM/GB, de 16 do corrente, comunicando: a entrega oficial, em 8 de setembro de 1973, das 

obras de fixação da barra do rio Mampituba, na divisa dos Estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul; a 
entrega oficial à Rede Ferroviária Federal S/A, em 14 de setembro de 1973, da ligação Matadouro-Capitão 
Eduardo, que integra o anel ferroviário que será construído em torno de Belo Horizonte. 

– Nº 308/GM/GB, de 16 do corrente, comunicando a inauguração, em 26 de setembro de 1973, do 
trecho Porto Alegre – Osório, da Rodovia BR-290, no Estado do Rio Grande do Sul. 

– Nº 311/GM/GB, de 16 do corrente, comunicando: a incorporação, em 6 de setembro de  
1973, do navio graneleiro Atalaia à Frota Nacional de Petroleiros, subsidiária da PETROBRÁS, no  
porto do Rio de Janeiro – GB; o lançamento, em 10 de setembro de 1973, do navio frigorífico  
LLOYD SANTOS, destinado às linhas internacionais do LLOYD Brasileiro; e a entrega à Empresa  
LLOYD-LIBRA Navegação, em 17 de setembro de 1973, no navio cargueiro L/L Chile, destinado ao 
transporte de carga geral, na linha Alamar Sul. 
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PARECERES 
 

PARECER Nº 546, DE 1973 
 

da Comissão de Legislação Social, ao Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 1973, que dispõe sobre a 
retroatividade da opção pelo Regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, criado pela Lei nº 5.107, 
de 13 de setembro de 1966. 

 
Relator: Sr. Heitor Dias 
Visa o projeto em exame, originário da Câmara dos Deputados, a assegurar aos empregados que 

ainda não optaram pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o direito de fazê-lo, 
independentemente de prazo e com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 1967 ou à data da admissão ao 
emprego, se posterior àquela. 

A lei que instituiu o novo sistema – completamente diverso do da "estabilidade" estabelecida pela 
consolidação das Leis do Trabalho – dispôs, no art. 1º, que os empregados poderiam livremente exercitar o 
seu direito de opção entre os dois regimes até 365 dias após a sua vigência. Daí em diante, a opção só 
seria possível perante a Justiça do Trabalho, continuando, porém, os direitos concernentes ao período 
anterior, a serem, regulados pela Consolidação. 

A Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, por inovar um campo tradicionalmente entendido 
pelos empregados como um dos principais institutos de proteção do trabalhador, qual seja a estabilidade, 
não foi pacificamente aceita de início. Por outro lado, o franco e irrestrito apoio, do empregador, à nova 
fórmula, despertou sérias desconfianças na massa trabalhadora, que passou a julgar que a lei, abolidora da 
estabilidade tão combatida pelos patrões, só lhes poderia ser nociva, derrogadora de seus direitos. 

Esqueciam-se de que, pelo sistema da Consolidação, não sendo os empregados estáveis, estavam 
sujeitos ao arbítrio do empregador de despedi-los quando julgasse conveniente, indenizando-os na base de 
um salário por ano de serviço. Não se aperceberam, também, que, pelo novo regime, em termos de 
indenização, o valor a ser recebido seria muito maior e que, aquele arbítrio não fora de modo algum 
ampliado. 

Por igual, para os empregados estáveis, previu a lei, como não poderia deixar de ser, a garantia dos 
direitos adquiridos anteriormente à opção, ou seja, a indenização dobrada no caso de despedida injusta. 
Também, quanto a este aspecto, muitas incompreensões surgiram, advindo, daí, o grande número de 
empregados, com mais de 10 anos de serviço, que não quiseram optar. 

A verdade inconteste é que, atualmente, 90% dos trabalhadores, de todos os níveis, são optantes. Os 
que ainda restam, na maioria empregados estáveis, não adotam, o regime somente por considerar que, a 
esta altura, sofrerão prejuízos em seus direitos, particularmente no que tange a indenizações. 

Ora, o presente projeto vem aclarar o problema. Garantindo ao empregado que desejar optar, agora, 
o direito aos benefícios da lei desde a data da sua vigência ou à de sua admissão no emprego, nenhuma 
outra razão persistirá que o impeça de tornar-se optante, vez que, estabilidade, entendida como um direito 
de permanecer no emprego, a despeito da vontade do empregador, não mais existe face ao art. 17 da Lei nº 
5.107/66. 

Pelo que visa o projeto, os depósitos efetuados na "Conta Individualizada", em nome da empresa 
(criada para os empregados não-optantes), passarão, integralmente, para a "Conta Vinculada" dos que 
optarem de agora em diante, devendo, nesse caso, serem capitalizados os juros e a correção monetária. 

Em termos de dispêndio ou de agravamento de custo operacional, as empresas nada sofrerão, pois, 
optantes ou não seus empregados, tem ela de depositar, mensalmente, 8% dos salários pagos. É bem 
verdade que, tendo a Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço extinguido o antigo Fundo de 
Indenização Trabalhista, servem-se as empresas, hoje em dia, para o pagamento de tais inde- 
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nizações, dos valores daquela "Conta Individualizada". Nesse caso, como julgam alguns, poder-se-ia dizer 
que o projeto, transferido tais valores para a "Conta Vinculada" dos novos optantes, violaria o direito 
adquirido das empresas de livre movimentação daquela conta. 

Entendemos, no entanto, que não se pode falar em direito adquirido da empresa para uma conta 
constituída pela capitalização de depósitos feitos em função dos empregados. Em última análise, embora 
não-optante, é o empregado o verdadeiro titular da conta, pois é ele que produz a receita, calculada sobre o 
salário que percebe. 

Por outro lado, a simples transferência de uma conta para outra, em nada onera, como dissemos, a 
empresa. O valor que ela teria de utilizar da Conta Individualizada, para pagar o não-optante, será o mesmo 
levado a crédito da Conta Vinculada do empregado optante. 

Nestas condições, por considerar que o Projeto vem ao encontro de uma aspiração dos trabalhadores 
que ainda não optaram pelo FGTS, mas que desejam fazê-lo, porém, sem prejuízo dos direitos e vantagens 
já assegurados aos optantes, nosso parecer é pela sua aprovação nos termos da emenda abaixo que, 
retirando a subordinação do exercício do direito do empregado à anuência do empregador, harmoniza 
melhor a proposição ao espírito da Lei. 

 
EMENDA Nº 1-CLS 

 
Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação: 
"Art. 1º – Aos atuais empregados que não tenham optado pelo regime instituído pela Lei nº 5.107, de 

13 de setembro de 1966, é assegurada a faculdade de fazê-lo, mediante acordo com o empregador, com 
efeito retroativo a 1º de janeiro de 1967, ou à data da admissão ao emprego, se posterior àquela." 

Sala das Comissões, em 18 de outubro de 1973. – Franco Montoro, Presidente – Heitor Dias, Relator 
– Accioly Filho – Renato Franco – Ney Braga. 

 
PARECER 

Nº 547, DE 1973 
 

da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 87, de 1973, que 
acrescenta parágrafo ao artigo 521 da Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a assegurar, ao 
exercente de mandato sindical, o direito de perceber ajuda de custo a título de compensação de despesas 
de representação. 

 
Relator: Senador José Augusto 
A proposição que nos incumbe relatar, pleiteia acrescentar parágrafo ao art. 521 da Consolidação das 

Leis do Trabalho, para o fim já explicitado na própria ementa do Projeto de Lei do Senado nº 87, de 1973, 
visando à ampliação das vantagens que devam ser concedidas aos dirigentes sindicais. 

2. O ilustre autor do Projeto, Senador Benjamim Farah, reconhece na sua justificativa os esforços que 
vêm sendo desenvolvidos pelo governo revolucionário para estimular a sindicalização e fortalecer a política 
de valorização do trabalhador, citando o Decreto-lei nº 229, de 28 de fevereiro de 1967, e o Decreto nº 
79.861, de 215 de julho de 1972, como instrumentos adequados a tais propósitos. 

3. Entre os seus brilhantes argumentos, igualmente, se registra o de que o projeto objetiva 
transformar em direito uma reparação que vem sendo admitida, até agora, a critério da direção 
administrativa, nascida do precedente gerado pelo processo MTPS – 129 893/63, que autorizou pagamento 
de ajuda de custo em caso equivalente ao do novo parágrafo que o projeto sob exame propõe ao artigo 
5211 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

4. Este órgão técnico estaria em condições regimentais para se manifestar sobre  
o mérito da matéria, dada a orientação do inciso 6º do art. 100 do Regimento 
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Interno do Senado, mas preferimos como mais adequada tal análise por parte da Comissão de Legislação 
Social, pois o processo, conforme o primeiro despacho que lhe deu encaminhamento, terá de passar pelo 
crivo daquela Comissão. 

5. Quanto aos aspectos da constitucionalidade e juridicidade, nada encontramos que obste a 
tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 87, de 1973, em face do que, opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – José Augusto, Relator – 
Wilson Gonçalves – José Lindoso – Accioly Filho – Helvídio Nunes – Osires Teixeira – Mattos Leão – 
Gustavo Capanema – Nelson Carneiro. 

 
PARECER 

Nº 548, DE 1973 
 

da Comissão de Legislação Social.  
 
Relator: Sr. Guido Mondin 
O eminente Senador Benjamim Farah, com a presente proposição pretende acrescentar ao art. 521 

da Consolidação das Leis do Trabalho mais um parágrafo, com a finalidade de garantir às assembléias 
gerais dos sindicatos a faculdade de "conceder ao associado, quando no exercício de mandato na 
administração sindical, ao interventor ou a membro da Junta Governativa, uma ajuda de custo não 
excedente a três salários mínimos regionais, destinada a atender a despesas de representação compatíveis 
com o respectivo cargo". 

2. A bem lançada justificação do Autor do projeto, com a qual concordamos, esclarece devidamente a 
matéria, após invocar os dispositivos legais aplicáveis à espécie e os que proporcionaram diversos 
estímulos à sindicalização, verbis: 

"Os dirigentes sindicais, em virtude dessas normas legais, chamados à participação no atendimento 
das prioridades à política de valorização do trabalhador, desenvolvem maior atuação, o que os submete a 
gastos extraordinários não só para condigna representação, como também para custeio das despesas de 
alimentação e de transporte. 

No âmbito administrativo, a situação é, às vezes, conforme a compreensão das autoridades, 
atenuada, com a autorização do pagamento de uma ajuda de custo, citando-se precedente administrativo 
objeto do processo MTPS-129 893/63, com bem lançada fundamentação, da lavra do então Diretor-Geral do 
Departamento Nacional do Trabalhador, Ildélio Martins, integrante da bancada paulista na Câmara dos 
Deputados. 

É justo, pois, que se faça ressarcimento aos dirigentes sindicais dos gastos extraordinários a que se 
vêem forçados quando no efetivo exercício de cargo de administração sindical." 

3. É de se notar que a medida contida na proposição não é imperativa, uma vez que a Assembléia 
Geral do Sindicato poderá ou não conceder a referida ajuda de custo, conforme a sua situação econômico-
financeira e disponibilidade do momento. 

Cabe, ainda, ressaltar que é a Assembléia Geral quem decide, o que evitará concessões 
inconvenientes, porquanto ela é a incumbida de dirigir os fins e destinos do Sindicato. 

4. Além do mais, é de se convir que um, representante sindical, no exercício de mandato 
administrativo, cumulativo com o seu emprego ou atividade normal, está realmente obrigado a despesas 
extras de representação, entre as quais as de alimentação e transporte. 

5. Diante do exposto, considerando que a proposição não conflita com o sistema sindical brasileiro, 
mas, ao contrário, visa à sua melhor representatividade e eficácia, o nosso parecer é pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 18 de outubro de 1973. – Franco Montoro, Presidente – Guido Mondin, Relator 
– Ney Braga – Renato Franco – Accioly Filho – Heitor Dias. 
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PARECER 
Nº 549, DE 1973 

 
da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nº 226, de 1973 (nº 342 – na origem), do Senhor 

Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado Federal proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda para que seja levantada a proibição contida na Resolução nº 58 de 1968, do Senado Federal, a fim 
de que o Governo do Estado da Bahia possa contratar empréstimo com a Caixa Econômica Federal, 
destinado à realização do Projeto do Centro Administrativo da Bahia (CAB). 

 
Relator: Sr. Luiz Cavalcante 
Com a Mensagem nº 226, de 1973 (nº 342/73 na origem) e nos termos do art. 42, inciso VI, da 

Constituição, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal a proposta do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, constante na Exposição de Motivos nº 384, de 1973, para que seja 
levantada a proibição contida na Resolução nº 58, de 1968, do Senado Federal, a fim de que o Governo do 
Estado da Bahia, possa contratar empréstimo com a Caixa Econômica Federal, destinado a realização do 
projeto do Centro Administrativo da Bahia (CAB) no valor de Cr$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de 
cruzeiros). 

2. A Exposição de Motivos acima referida esclarece que "o Executivo Estadual remeteu ao Banco 
Central do Brasil farta documentação, onde evidencia que a instalação do Centro Administrativo tornou-se 
uma necessidade imperiosa, uma vez que, com a grande expansão demográfica ocorrida em Salvador nas 
últimas décadas, os serviços urbanos carecem de melhoria, acarretando ao Governo um dispêndio cada vez 
maior de recursos, com soluções nem sempre economicamente viáveis. 

Entre as inúmeras vantagens com a implantação do Centro, a principal reside no fato de abrir 
possibilidade para um verdadeiro planejamento urbano, com descentralização por especialização, situando 
diferenciadamente os pólos comerciais, industriais, administrativo, residencial, turístico e de lazer". 

3. E prossegue: "por sua importância, o projeto de construção do CAB teve a sua inclusão no 
Programa de Aplicação de Recursos do Fundo de Participação dos Estados aprovada pelo Ministério do 
Planejamento e Coordenação Geral". 

4. Informa o mesmo documento que a Diretoria da Caixa Econômica Federal, em reunião de 7 de 
agosto de 1973, resolveu autorizar a concessão do financiamento, ficando, porém, sua concretização, na 
dependência do levantamento temporário das restrições contidas na Resolução nº 58, de 23 de outubro de 
1968, do Senado Federal. 

5. Segundo dados do Banco Central (Gerência da Dívida Pública), a dívida fundada do Estado da 
Bahia é a seguinte: 
 

DISCRIMINAÇÃO Posição em 
29-10-68 (A) 

Dilação 
Autorizada 

(B) 

Novo 
limite 

A+B=(C) 

Posição em 
28-2-73 

(D) 
     

Títulos...................................................... 7.696,7   7.541,6 
Empréstimos............................................ 12.239,8   338.509,3 
TOTAL...................................................... 19.936,5 60.953,6 80.890,1 346.050,9 
     
(B)  = Dilação autorizada pelo Conselho Monetário Nacional, sendo Cr$ 46.653,6 mil, em sessão de 1º de fevereiro de 

1971, e Cr$ 14.300,0 mil, em reunião de 16 de dezembro de 1971. 
+ = última posição fornecida. 

 
6. A razão desta dilatação do limite de endividamento ocorrida no período  

"originou-se, principalmente" – esclarece o Senhor Ministro da Fazenda – "de  
diversos empréstimos contraídos junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento 
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Econômico e ao Banco Nacional da Habitação, cujos totais a resgatar, em 28 de fevereiro de 1973, se 
elevavam a Cr$ 72.534.307,64 e Cr$ 129.587.225,78, respectivamente". 

7. O inciso VI, do art. 42, da Constituição dispõe: 
"Compete privativamente ao Senado Federal: 
 
VI – fixar, por proposta do Presidente da República e mediante resolução, limites globais para o 

montante da dívida consolidada dos Estados e dos Municípios; estabelecer e alterar limites de prazo, 
mínimo e máximo, taxa de juros e demais condições das obrigações por eles emitidas; e proibir ou levantar 
temporariamente a emissão e o lançamento de quaisquer obrigações dessas entidades." 

8. A Resolução nº 58, de 1968, revigorada pelas de nº 79, de 1970, e 52, de 1972, que proibiu, pelo 
prazo de dois anos, "a emissão e o lançamento de obrigações, de qualquer natureza, dos Estados e 
Municípios", prevê, nos §§ 1º e 2º do art. 1º, o levantamento temporário da referida proibição, "quando se 
tratar de títulos especificamente vinculados a financiamento de obras ou serviços reprodutivos, no limite em 
que o respectivo encargo de juros e amortização possa ser atendido pela dos referidos serviços e obras, ou, 
ainda, em casos de excepcional necessidade e urgência, e apresentada, em qualquer hipótese, cabal e 
minuciosa fundamentação". Em qualquer caso, deve ser seguida a seguinte tramitação: 

a) apresentada fundamentação técnica cabal ao Conselho Monetário Nacional; 
b) aprovado o pedido, encaminhado à apreciação do Senhor Presidente da República, por 

interemédio do Senhor Ministro da Fazenda; 
c) o Senhor Presidente da República submete o pedido à deliberação do Senado Federal. 
9. Ante o exposto, cumpridas que foram todas as exigências regimentais, legais e constitucionais que 

tratam do assunto e nada havendo no âmbito desta Comissão que possa ser oposto à solicitação constante 
da Mensagem do Senhor Presidente da República, opinamos no sentido de que seja levantada a proibição 
constante do art. 1º da Resolução nº 38, de 1968, nos termos do seguinte: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 52, DE 1973 
 

Suspende a proibição contida nas Resoluções nos 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para 
permitir que o Governo do Estado da Bahia aumente o limite de endividamento público, mediante contrato 
de empréstimo no valor de Cr$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros), destinado à realização do 
projeto do Centro Administrativo da Bahia (CAB). 

 
Art. 1º – É suspensa a proibição constante do art. 1º da Resolução nº 58, de 1968, revigorada pelas 

de nos 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Federal, para permitir que o Governo do Estado da 
Bahia aumente em Cr$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros) o limite de endividamento público, 
mediante contrato de empréstimo com a Caixa Econômica Federal, destinado à realização do projeto do 
Centro Administrativo da Bahia (CAB). 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, em 18 de outubro de 1973. – Renato Franco, Presidente  

eventual – Luiz Cavalcante, Relator – Geraldo Mesquita – Helvídio Nunes – Amaral  
Peixoto – Teotônio Vilela – José Augusto. 
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PARECER Nº 550, DE 1973 
 

da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução nº 52, de 1973, apresentado 
pela Comissão de Economia que "suspende a proibição contida nas Resoluções nos 58, de 1968, 79, de 
1970, e 52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado da Bahia aumente o limite de endividamento 
público, mediante contrato de empréstimo no valor de Cr$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros), 
destinado à realização do projeto do Centro Administrativo da Bahia (CAB)". 

 
Relator: Sr. Heitor Dias 
Apresentado pela Comissão de Economia, o presente projeto de resolução objetiva levantar a 

"proibição constante do art. 1º da Resolução nº 58, de 1968, revigorada pelas de nos 79, de 1970, e 52, de 
1972, todas do Senado Federal, para permitir que o Governo do Estado da Bahia, aumente em Cr$ 
80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros), o limite de endividamento público, mediante contrato de 
empréstimo com a Caixa Econômica Federal, destinado à, realização do projeto do Centro Administrativo da 
Bahia (CAB)". 

2. A matéria tem origem na Mensagem nº 226, de 1973 (nº 342/72 – na origem), em que o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal a Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro da Fazenda, que recomenda a medida pleiteada, a fim de que o Governo do Estado da Bahia, 
possa realizar o projeto do Centro Administrativo da Bahia (CAB). 

3. Para fundamentar o pedido, o Executivo Estadual enviou ao Banco Central do Brasil farta 
documentação, onde esclarece que "a instalação do Centro Administrativo tornou-se uma necessidade 
imperiosa, uma vez que, com a grande expansão demográfica ocorrida em Salvador nas últimas décadas, 
os serviços urbanos carecem de melhoria, acarretando ao Governo um dispêndio cada vez maior de 
recursos, com soluções nem sempre economicamente viáveis". 

4. Informa a Exposição de Motivos (nº 384, de 1973) do Senhor Ministro da Fazenda que a "diretoria 
da Caixa Econômica Federal, em reunião de 7 de agosto de 1973, resolveu autorizar a concessão do 
financiamento, ficando, porém, sua concretização, na dependência do levantamento temporário das 
restrições contidas na Resolução nº 58, de 23 de outubro de 1968, do Senado Federal. 

5. A Resolução nº 58, de 1968, em seu art. 1º, dispõe sobre a proibição de emissão de títulos de 
qualquer natureza, pelos Estados e Municípios, e prevê as hipóteses em que essa proibição pode ser 
levantada, bem como o processo a ser adotado, qual seja, o de submeter o pedido ao Conselho Monetário 
Nacional, acompanhado de cabal e minuciosa fundamentação técnica. Aprovado, será a matéria 
encaminhada ao Senhor Presidente da República, por intermédio do Senhor Ministro da Fazenda. Por fim, 
deverá ser submetida ao exame do Senado Federal, nos termos do § 2º do art. 1º da Resolução nº 58, de 
1968, e do art. 42, VI, da Constituição. 

6. A Comissão de Economia, na forma regimental, depois de examinar o assunto e considerando 
terem sido atendidas todas as determinações constitucionais e legais pertinentes à espécie, concluiu por 
apresentar projeto de resolução. 

7. Ante o exposto, nada havendo, no âmbito da competência desta Comissão que possa ser oposto 
ao projeto de resolução em pauta, visto que jurídico e constitucional, entendemos que o mesmo pode ter 
tramitação normal. 

Sala das Comissões, em 18 de outubro de 1973. – Daniel Krieger, Presidente: – Heitor Dias, Relator 
– José Lindoso – Accioly Filho – José Augusto – Osires Teixeira – Gustavo Capanema – Helvídio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Expediente lido vai à publicação. 
Comunico ao Plenário que esta Presidência, nos termos do art. 279 do Regimento Interno, 

determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 102, de 1973, de autoria do Senhor Senador 
Vasconcellos Torres, que altera o Código Nacional de Trânsito, estabelecendo diferenciação de cor das 
placas identificadoras do veículo para cada Estado e o Distrito Federal e dá outras providências, 
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considerado rejeitado em virtude de ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da Comissão a que foi 
distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 116, DE 1973 

 
Determina a coincidência na entrada em vigor do Código Penal com a do Código de Processo Penal 

e a do Código das Execuções Criminais. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O Decreto-lei nº 1.004, de 21 de outubro de 1969, que instituiu o Código Penal, entrará em 

vigor na data do início de vigência do Código de Processo Penal e do Código das Execuções Penais. 
Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Justificação 

 
O Código Penal de 1969 inovou em passagens intimamente relacionadas com o processo penal e a 

execução das penas, de que são exemplos os institutos do criminoso habitual e do criminoso por tendência, 
além da possibilidade que se abriu à prisão alberque. 

De outro lado, é sabido que o Executivo ultima os trabalhos de elaboração dos projetos do novo 
Código de Processo Penal e do Código das Execuções Penais. 

Inúmeras vozes reclamam a vigência simultânea desses códigos ao Código Penal. No dia 21 de 
setembro de 1973, professores de Direito Penal e Criminologia, reunidos em Goiás, lançaram a "Moção de 
Goiânia", reclamando essa medida, que é uma exigência da boa aplicação da lei penal. 

E na própria Mensagem nº 200, de 13 de julho de 1970, ao Congresso Nacional, o Ministro da 
Justiça, Professor Alfredo Buzaid, externava esse pensamento: 

"As inovações de estrutura e de fundo feitas pelos Anteprojetos de Código de Processo Penal e de 
Código das Execuções Penais – ambos em fase final de revisão me levaram a determinar fossem eles 
divulgados, para o recebimento de sugestões, antes de seu encaminhamento ao Congresso Nacional. Com 
isso, retornar-se-á a elaboração legislativa desses Códigos, cuja coincidência de entrada em vigor com o 
Código Penal se faz mister no interesse da administração da justiça criminal." 

Essa a melhor justificação do presente projeto: a coincidência na entrada em vigor do Código Penal 
com a do Código de Processo Penal e a do Código das Execuções Criminais, 

"se faz mister no interesse da administração da justiça criminal". 
Sala das Sessões, em 19 de outubro de 1973. – Franco Montoro. 
(A Comissão de Constituição e Justiça.) 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O projeto será publicado e, a seguir, remetido à comissão 

competente. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Fernandes. (Pausa.) 
S. Ex.ª desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a consciência de que  

o turismo constitui, hoje não apenas um meio dos mais eficazes 
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de aproximação entre os povos, mas também é um instrumento de repercussões positivas na vida 
econômica das nações, levou à criação de um organismo de âmbito internacional – União Internacional dos 
Organismos Oficiais de Turismo – ao qual em boa hora se filiou o Brasil, que se vem tornando, sem favor, 
um fator decisivo do desenvolvimento do setor. 

Agora mesmo, realizou-se, em Caracas, a XXII Assembléia Geral dessa grande organização, e a ela 
se fez presente o Brasil, pela representação do Congresso Nacional e, como é óbvio, da delegação da 
EMBRATUR, constituída pelo seu presidente, Dr. Paulo Manoel Protásio, seu Chefe de Gabinete, Dr. 
Humberto Donati, e os assessores William Prado e João de Moraes Pato. 

Tive a honra de ser designado pelo eminente Presidente Paulo Torres para representar o Senado 
naquela reunião onde ao lado dos representantes da Câmara dos Deputados, os ilustres deputados Dias 
Menezes, Carlos Cotta, Furtado Leite, Luis Brás e Silva Braga, procuramos dar desempenho à honrosa 
missão que nos fora conferida. 

Instalaram-se os trabalhos da UIOOT em sessão solene no dia 2 do corrente, às 15 horas, no salão 
Nogaitá, do Hotel Tamanaco, com a presença de representantes de 87 países, correspondendo a mais de 
300 delegados. Para realçar a significação do conclave, é de se assinalar que a presidência e a direção dos 
trabalhos ficaram a cargo do Ministro do Fomento da Venezuela, Doutor Hector Hernandez Carabano. Logo 
após a saudação, feita pelo Presidente da UIOOT, Senhor George Faddoul, discursou o Senhor Ministro do 
Fomento que, representando o Presidente da República, Doutor Rafael Caldeira, fez sentir a honra pela 
escolha de seu país para sede do certame e apresentou aos responsáveis por tão importante iniciativa os 
melhores votos de êxito para os trabalhos que se realizariam. 

Ainda no dia 2, após a instalação, iniciaram-se as atividades do Comitê dos membros associados da 
UIOOT, quando, em nome da delegação brasileira, que honrosamente integrava, fiz minha primeira 
intervenção, como também o fizeram os eminentes Deputados Dias Menezes e Furtado Leite, dando ênfase 
à necessidade de uma coordenação das teses existentes, a fim de que não houvesse perda de tempo com 
a discussão de matérias iguais, visando ao melhor rendimento dos trabalhos. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Permite V. Ex.ª um aparte, nobre Senador? 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com muito prazer, nobre Senador Luiz Cavalcante. 
O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Senador Lourival Baptista, congratulo-me com V. Exª por trazer à 

baila, nesta sessão de hoje, o tema do turismo, de crescente importância comercial. Turismo é fonte de 
divisas para uns e dispêndio de divisas para outros. Neste ano, o Brasil tem sua balança comercial 
sobrecarregada com a importância de petróleo no montante de 800 milhões de dólares; na compra de aço, 
gastaremos 500 milhões; outros 500 milhões de dólares temos que despender com know how; mais 400 
milhões, com aquisição de trigo estrangeiro; 100 milhões de dólares na importação de cobre; e, também, 
nada menos de 100 milhões de dólares nos levará o turismo. Vemos, assim, como o turismo irá agravar o 
desequilíbrio de nossa balança comercial. Praza aos Céus que V. Ex.ª consiga sensibilIzar autoridades do 
País, a fim de que medidas concretas sejam postas em execução visando à inversão do fluxo de dólares 
que sai do País para o estrangeiro e, dentro de poucos anos, tenhamos, ao contrário, vindos de lá para cá, 
muitos preciosos milhões de dólares. Muito grato a V. Ex.ª pela oportunidade da intervenção. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sou muito grato a V. Ex.ª, eminente Senador Luiz  
Cavalcante. Quero dizer-lhe que estive em Caracas durante os dez dias da reunião da Assembléia  
Geral. Posso informar a V. Ex.ª o interesse de homens de outros países em visitar o Brasil, e o trabalho  
ali realizado peso Presidente da EMBRATUR, Paulo Manoel Protásio. Estive presente a várias  
reuniões, fiquei ciente de entendimentos entre companhias aéreas para redução do 
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preço de passagem. Em outro discurso que pronunciarei nesta Casa, direi de certa e determinada 
providência adotada pelo Governo venezuelano, que espero será logo sanada com a interfência do 
Itamaraty. Disso tive conhecimento pelo agente da VARIG em Caracas, Sr. Fernando Carvalho Leite, que 
me pôs a par do problema, já tendo também tratado do assunto com o Presidente Paulo Protásio. Sou grato 
a V. Ex.ª, nobre Senador Luiz Cavalcante, pelo seu aparte, ainda mais por que nele revela preocupação 
objeto de grande interesse por parte do nosso Governo e da EMBRATUR, como bem sabemos. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com muito prazer, eminente Senador e Líder José Lindoso. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Quero congratular-me com V. Ex.ª e com a Delegação Parlamentar que 

compareceu a essa Assembléia Geral, em que Parlamentares dos diversos países que constituem esse 
Órgão internacional se reúnem para debater e avaliar a importância do turismo, não só como indústria, mas 
também como instrumento de solidariedade política e de solidariedade universal. V. Ex.ª traça, em rápidas e 
incisivas considerações, o papel desempenhado pela Delegação do Parlamento brasileiro. Quero 
congratular-me com a atuação da nossa representação e, destacadamente, com a contribuição pessoal que 
V. Ex.ª deu aos trabalhos. 

É certo que o turismo constitui, hoje, uma fonte de divisas, mas não estejamos só voltados para o 
problema material – ele é importante – estejamos, também, voltados para o entrelaçamento de ordem 
moral, para a confraternização que ele proporciona de um melhor conhecimento dos homens e dos países. 
Ninguém melhor que os políticos, numa perspectiva de um trabalho dessa natureza, tem capacidade de 
realizá-lo, porque a grandeza cívica da Pátria nos coloca nestas duas dimensões: de ver as coisas no plano 
do mundo, na fraternidade universal, e ver as coisas no plano do desenvolvimento de cada país, para o 
bem-estar de cada povo. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sou muito grato também a V. Ex.ª, eminente Líder José Lindoso, por 
este aparte que vem enriquecer o meu pronunciamento. V. Ex.ª consagrado mestre, estudioso de assuntos 
do nosso País, bem disse o que representa o turismo em nossa Pátria. Muito grato a V. Ex.ª. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Permite V. Ex.ª um aparte, nobre Senador Lourival Baptista? 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com muito prazer, eminente Vice-Presidente Antônio Carlos. 
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Desejo também associar-me às referências elogiosas dos nobres 

Senadores Luiz Cavalcante e José Lindoso, à atuação de V. Ex.ª na Assembléia Geral da União 
Internacional dos Organismos de Turismo, e felicito o nobre Senador, pelo Relatório que está produzindo – 
relatório preliminar – da atuação da Delegação brasileira. E justifico esta palavra: tive a oportunidade de 
representar a União Interparlamentar de Turismo em assembléia, realizada há alguns anos em Montevidéu, 
no Uruguai, e naquela ocasião o Brasil só se fez representar pela sua Delegação Parlamentar, pois que não 
possuíamos um órgão oficial de turismo. Estou bem lembrado de que, junto com o nosso eminente colega 
Senador Nelson Carneiro, participei do conclave lá foi assinalada a ausência da representação do órgão 
oficial de turismo do Governo brasileiro. Ainda não havia sido criada a EMBRATUR. O Brasil possuía 
apenas o Conselho Nacional de Turismo, que é um órgão normativo e que não se fez representar. Agora 
verifico que, a par da atuação da Delegação do Parlamento Brasileiro, que V. Ex.ª abrilhantou, esteve 
presente também o órgão oficial que coordena as atividades do turismo no Brasil, a EMBRATUR. Vale 
testemunho de V. Ex.ª como uma prova de atenção do Governo brasileiro para o problema do  
turismo. Creio que, nesta reunião, o Brasil, através de sua representação, não só teve oportunidade de 
conhecer os problemas do turismo no âmbito internacional, como também e principalmente,  
recolher preciosas experiências para incrementar o turismo interno. Essa indústria do tu- 
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rirmo, chamada "sem chaminés", tem duas partes distintas. O aspecto internacional, o turismo que se faz 
nos países estrangeiros, e aquele outro, que deve ser desenvolvido dentro do nosso País e que atinge, a 
meu ver, uma camada maior da nossa população. Certamente nessa assembléia a que compareceram 
organismos de turismo da mais diversa natureza, com várias especializações, pode V. Ex.ª e a 
representação do Brasil colher experiências que poderão ser aplicadas em nossa terra e desenvolver, aqui, 
a indústria do turismo. Quero, mais uma vez, congratular-me com o relatório que V. Ex.ª está fazendo e que 
ressalta a atividade do Congresso. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sou muito grato a V. Ex.ª, eminente Vice-Presidente Antônio Carlos, 
por esse aparte que vem dar a este pronunciamento que faço, nesta tarde de hoje, dando um depoimento 
do que foram os dias que passamos em Caracas, acompanhando aquela assembléia geral de órgãos de 
turismo Internacional. Bem disse V. Ex.ª do que pudemos assimilar e aprender, do que vimos daqueles 
países que realmente cuidam do turismo e, como disse há pouco ao eminente Senador Luiz Cavalcante, 
somos testemunhas do esforço, do trabalho, do interesse lá demonstrado pelos representantes do órgão 
oficial do turismo nacional, que representaram muito bem o nosso país naquele conclave. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Permite V. Ex.ª um aparte, nobre Senador Lourival Baptista? 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com muito prazer, Senador Osires Teixeira. 
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – O depoimento de V. Ex.ª, retratando o esforço dos órgãos 

governamentais, na reunião de Caracas, para equacionar, diríamos, o problema do turismo e, assim, 
chegarmos à meta preconizada pelo eminente Senador Luiz Cavalcante, de inverter o processo e 
passarmos a obter vantagens em dólares para a receita brasileira, ao invés da saída de dólares, encontra 
também; em outros setores governamentais, o esforço nesse sentido. No petróleo, a PETROBRÁS continua 
pesquisando, continua ampliando as suas refinarias com o objetivo de não usar reservas na importação. No 
aço, também, o Governo Federal, através da ampliação da COSIPA, através da ampliação da USIMINAS, 
através da criação da Central de Aços, o Governo está procurando abastecer o mercado interno, e mesmo 
exportar, no fim desta década. O mesmo está acontecendo com o trigo, e com todos os outros setores da 
economia brasileira passíveis de importação de matéria manufaturada. O testemunho que V. Ex.ª dá, do 
esforço governamental no turismo, é o mesmo esforço que o Governo exerce em todos os setores da vida 
nacional. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sou muito grato, também, a V. Ex.ª, prezado Líder Osires Teixeira, 
por este aparte que acaba de dar, numa demonstração de seu conhecimento dos problemas nacionais e do 
seu empenho em ver o nosso Brasil transformado em grande potência. 

Durante seis dias, em reuniões sucessivas, às quais estive invariavelmente presente, travaram-se os 
debates sobre assuntos ligados à atividade turística no vários continentes. Para contentamento nosso – que 
se tornou extensivo às delegações dos demais países ali presentes – o ponto alto desses debates resultou 
da interferência do ilustre presidente da EMBRATUR, Dr. Paulo Manoel Protásio, bem como de seu 
competente e eficiente assessor, Dr. Humberto Donati. Com objetividade e rara segurança, discutiram os 
assuntos ali focalizados, na demonstração de que a EMBRATUR está confiada a homens esclarecidos e 
capazes de assegurar rumos certos a suas atividades específicas. O valor do ilustre presidente da 
EMBRATUR, que para nós não constitui surpresa, ficou comprovado na escolha, por unanimidade, do seu 
nome para Vice-Presidente da União Internacional dos Organismos Oficiais de Turismo. 

Com o mesmo calor da sessão de abertura, realizou-se a de encerramento, no dia 10 do corrente, às 
17 horas, quando o presidente Georges Faddoul, e ainda o Dr. Luiz Guillermo Villegas Barthel, presidente 
de la Corporación de Turismo da Venezuela, tiveram ensejo – em pronunciamentos que mereceram 
 

 



– 137 – 
 

aplausos gerais – de se congratularem com os êxitos obtidos na importante Assembléia, cujos trabalhos 
assinalaram a vitalidade do organismo internacional encarregado de coordenar as atividades turísticas dos 
países a ele associados. 

Sr. Presidente, ao retornar às atividades parlamentares nesta Casa, quero declarar que o 
pronunciamento que faço neste momento é constituído de informações sucintas que serão particularizadas 
em relatório que o grupo que representou o Congresso Nacional terá oportunidade de apresentar a V. Ex.ª. 

O SR. PRESIDENTE (Pauto Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Monturo. 
(Pausa.) 

S. Ex.ª não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Augusto Franco. 
O SR. AUGUSTO FRANCO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a importância da exploração dos 

recursos minerais de Sergipe não se relaciona, apenas, com a economia de meu Estado, mas se liga, 
também, ao seu próprio destino. As opções de seu desenvolvimento, no árduo processo de superação das 
disparidades regionais, não dependem, somente, de alternativas políticas ou de decisões técnicas. Mais do 
que isso, elas se vinculam, cada vez mais efetivamente, ao pleno e integral aproveitamento das 
potencialidades de nosso subsolo. É natural, portanto, que toda e qualquer possibilidade, surgida na área 
da mineração, constitua o quotidiano de nossas preocupações. 

Se isto diz respeito ao petróleo, realidade estuante de Sergipe, com mais razões se aplica às 
promissoras jazidas de potássio e sal-gema, especialmente as que foram descobertas pela PETROBRÁS, a 
partir de 1964. 

O relacionamento direto entre os dois problemas, certamente, me redime da insistência com que 
venho tratando do assunto, nesta e na outra Casa do Congresso Nacional. Sem dúvida há de contribuir, 
igualmente, para que a benevolência deste Plenário me permita voltar ao mesmo tema. Desta vez, porém, 
Senhor Presidente, para registrar, com evidente e justificada satisfação, o cumprimento de uma etapa vital, 
no processo decisório, indispensável à concretização do projeto de aproveitamento desses recursos 
naturais. 

Sabem V. Ex.ªs que a materialização desse empreendimento ficou definida com a realização de 
concorrência internacional levada a efeito em novembro do ano passado, através de atuação da Campanhia 
de Pesquisa de Recursos Mineris, CPRM. O resultado dessa licitação atribuiu a um grupo financeiro 
nacional o direito da lavra e do beneficiamento desses minerais não-metálicos, assegurada 
obrigatoriamente a participação acionária da PETROBRÁS, através de sua subsidiária, a PETROQUISA, 
em proporção não inferior a 26% do total do empreendimento. Embora razoável, sob o ponto de vista 
exclusivamente financeiro, essa participação minoritária trazia em si inconvenientes de ordem política, na 
medida em que se pode estimar a notória influência que há de ter, na vida econômica de um Estado como 
Sergipe, o efeito multiplicador de investimento de tal vulto. 

Exatamente por isso, Sr. Presidente, preconizei sempre uma presença mais ativa e atuante do 
Governo nas soluções previstas para o problema do sal-gema e do potássio sergipanos. Abordei o assunto 
em pronunciamento feito na Câmara dos Deputados, na sessão de 26 de junho de 1967, oportunidade em 
que me defini a favor da presença do Estado, apontando como essencial a presença da PETROBRÁS ou, 
alternativamente, de uma nova sociedade de economia mista ou empresa pública ou ainda, da Companhia 
Nacional de Álcalis. 

Depois de realizada a concorrência, voltei, em entrevista concedida em janeiro do corrente ano, a 
manifestar-me no mesmo sentido, afirmando textualmente que "em benefício inclusive do florescimento do 
setor privado", a PETROQUISA devia participar "com 50 ou, excepcionalmente, com 51% na exploração do 
potássio e outros sais minerais de Sergipe". 
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Apenas para deixar clara a minha convicção, que é a mesma de hoje, permito-me citar – mais uma 

vez textualmente – os termos em que fundamentei minha proposição, há cerca de dez meses: 
O Estado e a empresa privada, longe de se atritarem em nome de velhos ranços e inócuas ortodoxas, 

marcham, atualmente, numa bem-sucedida integração tanto econômica, quanto político-social. 
Essa integração no setor mineral, e, especificamente, no caso de Sergipe, transcende para uns, os 

mais sinceros propósitos e objetivos dos investidores interessados, ou, segundo outros, se confunde com 
eles. Coube à PETROBRÁS descobrir, pioneira, as grandes reservas salíferas de Sergipe. Cabe-lhe 
também agora, através da PETROQUISA, transformá-las em riquezas, objetivo para o qual o Governo 
Sergipano deveria, também, associar-se financeiramente. 

Acabo de ver, Sr. Presidente e Sras. Senadores, vitoriosa e consagrada, a tese que acredito seja a 
que mais acertadamente atende ao relevante interesse público nacional e às legítimas aspirações de meu 
Estado. Estive, pessoalmente, com o Dr. Ronaldo Moreira da Rocha, Presidente da CPRM, e tive o prazer 
de ouvir desse renomado técnico a informação de que ficou preliminarmente decidida, na equação do 
problema financeiro do investimento licitado, a participação da PETROQUISA paritariamente com os 
capitais privados, o que significa, portanto, uma contribuição não inferior a 50% do total das inversões. 

Não se trata, apenas, de medida de justiça, mas também de uma decisão sábia, que resguarda, como 
é indispensável, os interesses da União e do Estado de Sergipe. No que respeita ao Estado, parece-me 
necessário que o poder de decisão em matéria de tanta relevância e de tais implicações, não fuja do 
controle governamental sobretudo por que este parece ter sido, em dúvida, o desejo e o espírito do 
legislador constitucional, quando adotou o preceito de que "às empresas privadas compete, 
preferencialmente, com o estímulo e o apoio do Estado, organizar e explorar as atividades econômicas". 

Ao deixar registrado este fato em nossos Anais, não pretendo, apenas, ressaltar a importância de que 
ele se reveste. Mas quero consignar, sobretudo, a constatação de que ele representa a certeza de que os 
problemas econômicos e financeiros nacionais, tão importantes quanto decisivos para o nosso 
desenvolvimento, não estão sendo resolvidos com medidas imprevistas ou emocionais. Ao contrário, são 
fruto de convicções longamente meditadas sobre as quais pesa, como único fator de influência, o interesse 
público. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª me permite um aparte?  
O SR. AUGUSTO FRANCO – Pois não. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª, nobre Senador, que representa, no Senado, o seu Estado e 

exerce, além da atividade política, a empresarial, nesse registro do interesse da economia Sergipana, 
relativamente ao sal-gema e potássio, inclusive, mostrando o trabalho da Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais, dá um depoimento muito válido para o Governo. Em suas considerações, embora 
demonstrando regozijo pela coincidência de seu Estado ser beneficiado, assinala V. Ex.ª que esses 
problemas de natureza técnica do Governo da República os encaminha sem emoção, com a preocupação 
de racionalizar toda a nossa atividade econômica. É que os nossos interesses econômicos, dentro de uma 
perspectiva de macroeconomia, não podem estar subordinados a sentimentalismos. Somos um País que 
cresce e, hoje, estamos voltados para uma competição internacional, e só tendo em vista a produtividade, a 
coragem de nos sobrepor aos problemas emocionais e sentimentais, para ver à nossa frente o grande  
mapa do Brasil, e mais do que o grande mapa do Brasil, o Brasil crescendo, o Brasil influindo, o Brasil 
decidindo, o Brasil caminhando pelo progresso. Nós poderemos realmente superar essas emoções e  
nos congratular com o Governo. Essa ação revolucionária do Governo no processo de racionalização 
representou para muitos de nós um sacrifício; foi pedagógica, porque nos educou na perspectiva de  
ver sobre o particular o geral, que é o interesse do Brasil, e nos educou civi- 
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camente porque nós aprendemos a colocar, sem diminuir os interesses de nossas regiões, sempre e 
sempre o Brasil em primeiro lugar. 

O SR. AUGUSTO FRANCO: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª e peço para incorporá-lo ao meu 
pronunciamento. 

Outra coisa, Senhor Presidente, não esperava do espírito de discernimento e do patriotismo da 
Diretoria da CPRM e da PETROBRÁS, merecedoras, por isso mesmo, de nosso reconhecimento, de nosso 
apreço e de nossa admiração, que ora lhes transmitimos em nome do povo sergipano. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Osires Teixeira. 
O SR. OSIRES TEIXEIRA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, roubando ao poderoso Sergipe a 

exclusividade do uso da hora destinada ao Expediente, na tarde de hoje, Sr. Presidente, vou tratar também 
de um assunto doméstico. 

Não faz muito o Congresso Nacional, por esmagadora maioria, aprovou o Decreto presidencial que 
considerou de interesse de Segurança Nacional o Município de Anápolis. 

Trata-se, Sr. Presidente, inquestionavelmente, do município mais próspero do meu Estado, em razão 
de ter sido, durante longos anos, ponto terminal da Estrada de Ferro Goiás, e por ser o maior e o mais 
importante entroncamento rodoviário goiano. 

Encontrou Anápolis, na iniciativa privada, a alavanca, o sustentáculo que fez daquela cidade a 
Manchester do Estado de Goiás. É óbvio que o crescimento espantoso de Anápolis, em pouco mais de 50 
anos redundou em algumas distorções que hoje estão impedindo o seu desenvolvimento. E é para chamar 
a atenção da Casa, e através da Mesa levar o meu apelo ao Ministério dos transportes, especificamente ao 
Departamento Nacional de Estradas de Ferro, que uso da palavra neste instante. 

É que, nos idos de mil novecentos e trinta e poucos, chegava a Anápolis a estrada de ferro, e com ela 
a pomposa estação que se tornou ponto central de reunião de todos os homens daquela terra, como de 
resto ocorre nas pequenas cidades deste País. 

Mas o progresso veio, a cidade cresceu, e hoje a estação da Estrada de Ferro Centro-Oeste do Brasil 
cria problemas ao desenvolvimento de Anápolis, além de representar perene ameaça à vida dos seus 
habitantes. 

Transmito, pois, através desta tribuna, a S. Ex.ª o Sr. Ministro dos Transportes, meu apelo no sentido 
de que urgentes providências sejam tomadas, para transferir a estação ferroviária, do centro de Anápolis, 
para uma região suburbana, onde possa continuar a prestar grandes serviços à economia da cidade, sem 
lhe causar os transtornos que agora provoca. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo                               
Sr. 1º-Secretário. 

É lida a seguinte: 
 

COMUNICAÇÃO 
 

Brasília, 19 de outubro de 1973.  
 
Sr. Presidente: 
Na forma regimental (art. 43, letra a), comunico a V. Ex.ª que viajarei dia 19 do corrente (hoje) para a 

República Argentina, e, provavelmente, para outros países latino-americanos, devendo minha ausência do 
País ser, no máximo, de 8 (oito) dias. – Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Expediente lido vai à publicação.  
Está terminado o período destinado ao Expediente.  
Estão presentes na Casa 33 Srs. Senadores. 
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ORDEM DO DIA 
 

Item 1 
 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 210, de 1973, de autoria do Senhor Senador 

Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia do 
Excelentíssimo Senhor General de Brigada Rosalvo Eduardo Jansen, Comandante do Grupamento de 
Unidades Escola, por ocasião das Solenidades no Parque Histórico Nacional Duque de Caxias, 
reverenciando a memória do Patrono do Exército Brasileiro. 

 
Item 2 
 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 219, de 1973, de autoria do Sr. Senador Accioly Filho, 

solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 101, de 1971 e 112, de 1973, 
que dispõem sobre a profissão de empregado doméstico. 

 
As matérias constantes dos itens 1 e 2 da pauta dependem apenas de votação. Não havendo quorum 

para votação, ficam adiadas para a próxima Sessão. 
 
Item 3 
 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1973, de autoria do Sr. Senador 

Franco Montoro, que torna obrigatória a indicação de preço nas mercadorias expostas à venda e dá outras 
providências, tendo: 

 
PARECER, sob nº 511, de 1973, da Comissão: 
– de Redação, oferecendo a redação do vencido para o segundo turno regimental. 
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
O projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 316 do Regimento Interno. 
O projeto irá à Câmara dos Deputados. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
 
Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1973, 

que torna obrigatória a indicação de preço nas mercadorias expostas à venda, e dá outras providências. 
 
Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É obrigatória a indicação de preço em toda mercadoria exposta a venda em estabelecimento 

comercial. 
Parágrafo único – Tratando-se de venda a crédito, serão indicados, ainda, o prazo e as condições de 

pagamento. 
Art. 2º – A propaganda comercial obedecerá rigorosamente ao disposto no artigo anterior, quando 

referir-se a preço de mercadorias. 
Art. 3º – O não-cumprimento do disposto nesta lei acarretará a aplicação de multa correspondente a 1 

(um) salário mínimo regional, na primeira infração, a 2 (dois) salários mínimos regionais, na segunda 
infração, e assim, sucessivamente, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. 

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da sua 
publicação. 



– 141 – 
 
Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão. 
Designo para a de segunda-feira, dia 22, a seguinte: 
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 

 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 210, de 1973, de autoria do Senhor Senador 

Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia do 
Excelentíssimo Senhor General de Brigada Rosalvo Eduardo Jansen, Comandante do Grupamento de 
Unidades Escola, por ocasião das Solenidades no Parque Histórico Nacional Duque de Caxias, 
reverenciando a memória do Patrono do Exército Brasileiro. 
 

2 
 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 219, de 1973, de autoria do Sr. Senador Accioly Filho, 

solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetos de Lei do Senado nos 101, de 1971 e 112, de 1973, 
que dispõem sobre a profissão de empregado doméstico. 

 
3 
 

Discussão, em turno único, do Parecer nº 521, de 1973, da Comissão de Finanças, pelo 
arquivamento do Ofício S nº 9, de 1967, do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, solicitando 
autorização do Senado Federal para contrair empréstimo externo com a Romênia, conforme Acordo de 
Comércio, Pagamentos e Cooperação Econômica, assinado, em 5 de maio de 1961, entre a República 
Socialista România e a República Federativa do Brasil. 
 

4 
 
Discussão, em turno único, do Parecer nº 535, de 1973, da Comissão de Finanças, pelo 

arquivamento do Ofício nº S-19, de 1973 (nº 1/73 – CMN, na origem), do Sr. Ministro da Fazenda, 
encaminhando ao Senado Federal Relatório do Conselho Monetário Nacional sobre a situação monetária e 
creditícia do País, referente ao ano de 1972, nos termos do art. 4º, § 6º, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964. 
 

5 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 45, de 1973, de autoria do Sr. Senador 

Vasconcelos Torres, que institui o "Dia do Petróleo Brasileiro", a ser comemorado a 3 de outubro, tendo: 
 
PARECERES, sob nos 216 e 217, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
– de Minas e Energia, favoráveis. 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 30 minutos.) 
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PRESIDÊNCIA DOS SRS. PAULO TORRES E ANTONIO CARLOS 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senadores: 
Geraldo Mesquita – José Lindoso – Alexandre Costa – Clodomir Milet – José Sarney – Fausto 

Castelo-Branco – Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Waldemar Alcântara – Dinarte Mariz – Luis de Barros 
– Milton Cabral – Wilson Campos – Luiz Cavalcante – Teotônio Vilela – Lourival Baptista – Antônio 
Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Paulo Torres – Gustavo 
Capanema – Benedito Ferreira – Emival Caiado – Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Antônio Carlos – 
Celso Ramos – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
MENSAGENS 

 
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 
De encaminhamento de projeto de lei, nos seguintes termos: 
 

MENSAGEM 
Nº 233, DE 1973 

 
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do art. 51, combinado com, o art. 42, item. V, da Constituição, tenho a honra de submeter 

à elevada deliberação de Vossas Excelência, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que "autoriza o Governo do Distrito Federal a abrir 
crédito suplementar em reforço de dotações que especifica, constante do Orçamento do Distrito Federal 
para o exercício financeiro de 1973". 

Brasília, 19 de outubro de 1973. – Emílio G. Médici. 
 
E.M. Nº 10/73-GAB. 
 

Brasília, 16 de agosto de 1973 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
A Lei nº 5.865, de 12 de dezembro de 1972, estimou a Receita do Tesouro do Distrito Federal, para o 

exercício financeiro de 1973, em Cr$ 706.170.100,00 (setecentos e seis milhões, cento e setenta mil e cem 
cruzeiros) e, em igual valor, fixou a Despesa de responsabilidade desta Unidade da Federação. 
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A referida Lei, originária de Anteprojeto que tive a honra de encaminhar a Vossa Excelência, apoiou-

se em, dados que foram, criteriosamente analisados pelos órgãos técnicos do Distrito Federal e 
referendados pela Secretaria de Orçamento e Finanças, do Ministério do Planejamento e Coordenação 
Geral, possibilitando que o documento orçamentário bem caracterizasse a política governamental proposta 
para o exercício, considerados os fatores econômicos, sociais, administrativos e institucionais que 
envolviam a fixação do nível de operacionalidade do Governo local. 

A Receita do Tesouro do Distrito Federal, estimada pela Lei Orçamentária, assim se expressa, 
segundo as subcategorias econômicas que a compõem: 

 
DISTRITO FEDERAL 

 
Receita do Tesouro – Subcategorias Econômicas 

1973 – Estimativa 
 

Especificação Estimativa – Cr$ 1,00 

   
Receitas Correntes  589.030.300 
   
Receita Tributária............................................................................... 212.540.000  
Receita Patrimonial............................................................................ 1.321.000  
Receita Industrial................................................................................ 236.000  
Transferências Correntes................................................................... 363.393.000  
Receitas Diversas............................................................................... 11.540.000  
   
Receitas de Capital   
  117.139.800 
Alienação de Bens Móveis e Imóveis................................................. 101.000  
Transferências de Capital................................................................... 117.037.800  
Outras Receitas de Capital................................................................. 1.000  
TOTAL................................................................................................................................. 706.170.100 

 
FONTE: Lei nº 5.865 – de 12-12-72. 
 
Considerados os exercícios anteriores, inclusive a previsão para 1972, obtém-se o seguinte quadro 

evolutivo dessa Receita, quando da elaboração da Proposta Orçamentária para 1973: 
 

DISTRITO FEDERAL 
 

Receita do Tesouro – Evolução 
1969 – 1973 

 

Ano Receita Realizada 
Cr$ 1,00 

Crescimento 
Percentual 

1969 417.360.515 – 
1970 459.951.034 10,20 
1971 530.992.537 15,45 
1972 588.978.176 10,92 
1973 706.170.100 19,90 

 
FONTES: 1969 a 1971 – Balanços do GDF 

1972 e 1973 – Leis Orçamentárias. 
 
Isolando-se a Receita gerada pelo ICM sobre o trigo importado que, embora agregada à Receita 

Tributária do Distrito Federal, se apresenta como um sub-item de características excepcionais, identifica-se 
que os recursos do Distrito Federal, na ordem de 68,03%, são provenientes de Transferências da União e  
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que 12,18% representam a parcela referente ao ICM sobre o trigo, restando 19,79% à. participação de sua 
Receita própria, como se demonstra: 
 

DISTRITO FEDERAL 
 

Receita do Tesouro – Origem 
1973 – Estimativa 

 

Especificação Receita 
Própria 

ICM S/O 
Trigo União Total 

     
Receitas Correntes     
     
Receita Tributária...................... 126.540.000 86.000.000 – 212.540.000 
Receita Patrimonial................... 1.321.000 – – 1.321.000 
Receita Industrial...................... 236.000 – – 236.000 
Transferências Correntes......... – – 363.393.000 363.393.000 
Receitas Diversas..................... 11.540.300 – – 11.540.300 
     
Receitas de Capital  –   
     
Alienação de Bens Móveis e 
Imóveis...................................... 

101.000 – – 101.000 

Transferências de Capital......... – – 117.037.800 117.037.800 
Outras Receitas de Capital....... 1.000 – – 1.000 
     
TOTAL....................................... 139.739.300 86.000.000 480.430.800 706.170.100 

Participação Percentual ........... 19,79 12,18 68,03 100,00 
 
FONTE: Lei nº 5.865, de 12-12-72 – Anexo I 
 
Pelo quadro anterior, fica patente que os instrumentos de política fiscal do Distrito Federal somente 

podem influenciar sobre menos de 20% das disponibilidades previstas em seu Orçamento, o que lhe 
possibilita uma relativa segurança na previsão das variações do nível de sua Receita própria, aproveitadas, 
nessa hipótese, pela autorização legislativa que lhe faculta, mediante percentual fixado na Lei 
Orçamentária, remanejar dotações e efetuar adições à Receita estimada. 

Entretanto, quando as variações da Receita incidem sobre os 80% comandados pela política 
orçamentária e financeira da União – de difícil acompanhamento pelos técnicos locais – há que se buscar, 
junto aos nobres Senhores Senadores, através de Vossa Excelência, o instrumento legislativo adequado à 
utilização dos recursos que, ultrapassando o limite fixado para eventuais suplementações, são necessários 
a crescente complexidade do desenvolvimento econômico e social de Brasília e de suas cidades-satélites. 

A Receita do Tesouro do Distrito Federal, estimada em Cr$ 706.170.100,00 (setecentos e seis 
milhões, cento e setenta mil e cem cruzeiros), deverá atingir a Cr$ 1.013.790.010,00 (um bilhão, treze 
milhões, setecentos e noventa mil e dez cruzeiros) pela realização, a maior de Cr$ 307.619.910,00 
(trezentos e sete milhões, seiscentos e dezenove mil, novecentos e dez cruzeiros). 

Coerente com o que já se demonstrou, essa Receita adicional se vincula, substancialmente, ao ICM 
sobre o trigo importado e às Transferências da União, ainda que se deva ressaltar a evolução do próprio 
nível da Receita Local, conseqüente da expansão da atividade econômica do Distrito Federal – beneficiária 
da consolidação da Capital da República e do desenvolvimento econômico e social brasileiro e do esforço 
realizado pelo aparelhamento fiscal da Secretaria de Finanças. 
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EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – ORIGEM 
ESTIMATIVA – 1973 

 

Especificação Receita 
Própria 

ICM S/O 
Trigo União Total 

     
Receitas Correntes     
     
Receita Tributária......................... 66.068.000 174.000.000 – 240.068.000 
Receita Patrimonial...................... 298.000 – – 298.000 
Receita Industrial......................... 152.000 – – 152.000 
Transferências Correntes............ – – 55.592.010 55.592.010 
Receitas Diversas........................ 5.008.700 – – 5.008.700 
     
Receitas de Capital     
     
Alienação de Bens Móveis e 
Imóveis......................................... 100.000 – – 100.000 
Transferências de Capital............ – – 6.401.200 6.401.200 
     
Total............................................. 71.626.700 174.000.000 61.993.210 1307.619.910 
Participação Percentual............... 23,29 56,56 20,15 100 

 
FONTE: CoPR – SEG 
 
Consoante autorização contida no art. 7º da Lei nº 5.865, de 12 de dezembro de 1972, à conta 

desses recursos e nos termos de comunicação feita ao Egrégio Tribunal de Contas do Distrito Federal, em 
21 de março último, este Governo já procedeu à incorporação, ao Orçamento vigente, de Cr$ 76.852.195,00 
(setenta e seis milhões, oitocentos e cinqüenta e dois mil, cento e noventa e cinco cruzeiros), restando-lhe, 
a aplicar, um excesso de receita da ordem de Cr$ 230.767.715,00 (duzentos e trinta milhões, setecentos e 
sessenta e sete mil, setecentos e quinze cruzeiros). 

Os créditos suplementares abertos, financiados pelo excesso de arrecadação, beneficiaram dotações 
dos seguintes programas governamentais: 

 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – 1973 

 
CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS – POR PROGRAMA EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 
 

Programas Valor 
(Cr$ 1,00) % 

   
Administração............................................................................................ 9.037.995 11,76 
Agropecuária.............................................................................................. 3.130.000 4,07 
Assistência e Previdência.......................................................................... 2.546.500 3,31 
Defesa e Segurança.................................................................................. 4.614.600 6,00 
Educação................................................................................................... 26.598.200 34,61 
Saúde e Saneamento................................................................................ 27.389.400 35,64 
Transporte.................................................................................................. 3.535.500 4,61 

Total........................................................................................................... 76.852.195 100,00 
 
Além desse excesso de arrecadação, ainda não-aplicado, pretende o Distrito Federal  

abrir créditos suplementares, em favor de Anexos do seu Orçamento, que somam Cr$  
17.295.385,00 (dezessete milhões, duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco 
cruzeiros), sendo Cr$ 5.928.000,00 (cinco milhões, novecentos e vinte e oito mil cruzeiros), por 
anulação de dotações já existentes, Cr$ 4.938.638,00 (quatro milhões, novecentos e trinta e oito mil,  
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seiscentos e trinta e oito cruzeiros), financiados pelo superavit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial 
de 1972 e Cr$ 6.428.747,00 (seis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, setecentos e quarenta e sete 
cruzeiros) à conta de recursos vinculados de exercícios anteriores, elevando o valor do crédito suplementar, 
proposto a ser aberto, em conformidade com o art. 43, e seus parágrafos, da Lei nº 4.320, de 17 de março 
de 1964, para Cr$ 248.063.100,00 (duzentos e quarenta e oito milhões, sessenta e três mil e cem 
cruzeiros). 

O crédito suplementar, cuja abertura aqui submeto ao superior exame de Vossa Excelência, para 
posterior encaminhamento ao Senado Federal, incrementará os seguintes programas, a cargo do Governo 
do Distrito Federal, excluídas as dotações a serem remanejadas no Orçamento em vigor: 

 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – 1973 

 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 

 
CRÉDITO SUPLEMENTAR PROPOSTO – POR PROGRAMA 

 

Programas Valor 
(Cr$ 1,00) % 

   
Administração........................................................................................ 3.262.550 28,50 
Agropecuária......................................................................................... 3.327.000 1,35 
Assistência e Previdência...................................................................... 68.996.900 1,37 
Defesa e Segurança.............................................................................. 23.429.590 9,60 
Educação............................................................................................... 39.800.660 16,44 
Energia.................................................................................................. 13.020.000 5,38 
Habitação e Planejamento Urbano........................................................ 23.928.000 9,88 
Saúde e Saneamento............................................................................ 62.650.100 25,87 
Transporte............................................................................................. 3.900.300 1,61 

Total....................................................................................................... 242.135.100 100,00 
 

Compatibilizando a política do Governo do Distrito Federal às diretrizes do Plano Nacional do 
Desenvolvimento, ajustado às particularidades inerentes à Capital da República, verifica-se que a prioridade 
local para alocação de recursos vem beneficiando os setores básicos das atividades a cargo deste Governo, 
como se demonstra: 

 
DISTRITO FEDERAL 

 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – 1973 

 
REESTIMATIVA – POR PROGRAMA 

 

Programas Valor 
(Cr$ 1,00) % 

   
Administração........................................................................................ 231.650.095 22,60 
Agropecuária......................................................................................... 33.726.550 3,29 
Assistência e Previdência...................................................................... 19.854.500 1,94 
Defesa e Segurança.............................................................................. 125.424.190 12,23 
Educação............................................................................................... 234.388.260 22,86 
Energia.................................................................................................. 26.920.000 2,63 
Habitação e Planejamento Urbano........................................................ 98.763.000 9,63 
Saúde e Saneamento............................................................................ 215.854.000 21,06 
Transporte............................................................................................. 38.576.800 3,76 
Total....................................................................................................... 1.025.157.395 100,00 
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Permito-me, aqui, considerar a grande relevância da matéria proposta uma vez que a sua aceitação 

por Vossa Excelência e pelos nobres Senhores Senadores, permitirá a este Governo a concretização de 
objetivos do maior interesse para o Distrito Federal, destacando-se a aplicação de mais de 50,00%, do valor 
do crédito, nos programas de Saúde e Saneamento, Educação e Segurança Pública. 

Ressalta-se, ainda, no programa Administração, a vinculação legal de Cr$ 48.013.000,00 (quarenta e 
oito milhões e treze mil cruzeiros) ao Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal FUNDEFE, aplicáveis 
mediante critérios definidos em legislação específica. 

O prosseguimento da urbanização do Plano Piloto de Brasília e a iluminação pública de áreas como a 
Asa Norte, Setores Hoteleiros e Comercial – Sul e Norte, Lago Sul e cidade-satélite de Sobradinho são 
projetos de inquestionável prioridade e, para os quais, .aqui se prevê recursos de quase Cr$ 40.000.000,00 
(quarenta milhões de cruzeiros). 

A extensão rural, a intensificação dos programas de atendimento ao menor e a melhoria da 
segurança das estradas do Distrito Federal são questões, também, convenientemente consideradas, a fim 
de se assegurar a plena integração dos programas governamentais. 

Por outro lado, é importante salientar que a despesa com Pessoal, na Administração Direta do Distrito 
Federal, em relação a 1972, apresentará, até o final do exercício, um crescimento de apenas 18,80%, no 
qual já se inclui o reajustamento dos vencimentos dos seus servidores, civis e militares, em 15%, nos 
termos do Decreto-lei nº 1.258, de 13 de fevereiro de 1973, e a compatibilização do seu Quadro de Pessoal 
às crescentes responsabilidades do Governo numa cidade que, mesmo consolidada politicamente, ainda 
está sendo formada em sua contextura social, arquitetônica e urbanística. 

Quanto à Administração Indireta, justifica-se o crescimento desse item da despesa, em 40,50%, em 
razão da ampliação do número de salas de aula disponíveis, da conclusão de três modernos Centros de 
Ensino para Excepcionais, do crescimento da rede hospitalar, da construção de Centros Integrados de 
Atenção ao Menor, da melhoria dos Serviços de Limpeza Urbana, etc., computando-se nesse percentual, o 
reajustamento dos salários dos empregados das Fundações instituídas pelo Distrito Federal. 

Registro, finalmente, com patriótico orgulho, a permanente atenção de Vossa Excelência e dos 
Senhores Ministros de Estado para com os problemas da Capital da nossa República, permitindo que, 
ombreados com os Poderes Legislativo e Judiciário, aqui se enraizem as condições propícias ao encontro 
espiritual de todos os brasileiros, voltados, civicamente, para a construção do novo Brasil, de qual esta 
cidade é um marco a delinear a própria integração nacional, apoiada na atual política de desenvolvimento 
econômico e social do Governo de Vossa Excelência. 

Concluindo, tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência seja determinado, em conformidade com o 
art. 57, item IV, da Constituição, o encaminhamento, ao Senado Federal, da presente proposta de abertura 
de Crédito Suplementar, em anexo, para os fins previstos no art. 17, § 1º, também da Constituição da 
República. 

Valho-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do 
meu mais profundo respeito. – Hélio Prates da Silveira, Governador. 



Anexo I  
DEMONSTRATIVO DA REESTIMATIVA DA RECEITA – 1973 

 
Governo do Distrito Federal 
Secretaria do Governo 
Coordenação de Planos e Recursos 
 

(Em Cr$ 1,00) 
 

 

Código 
 

Discriminação da Receita 
 

Orçada 
(A) 

Reestimada 
B 

Deferença 
(B – A) 

     
1.1.1.22 Imposto Predial e Territorial Urbano...................................................................................................... 16.930.000 24.000.000 7.070.000 
1.1.1.23 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis....................................................................................... 4.300.000 10.411.000 6.111.000 
1.1.1.32 Imposto sobre Circulação de Mercadorias (Local)................................................................................ 91.000.000 138.000:000 47.000.000 
1.1.1.32 Imposto sobre Circulação de Mercadorias (Trigo Importado)................................................................ 86.000.000 260.000.000 174.000.000 
1.1.1.36 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza..................................................................................... 10.700.000 15.100.000 4.400.000 

 TOTAL DE IMPOSTOS......................................................................................................................... 208.930.000 447.511.000 238.581.000 
1.1.2.11 Taxa de Veículos................................................................................................................................... 1.000 1.000 – 
1.1.2.12 Taxa de Uso de Logradouros................................................................................................................ 1.000 1.000 – 
1.1.2.13 Taxa de Fiscalização de Obras............................................................................................................. 1.350.000 1.666.000 316.000 
1.1.2.21 Taxa de Expedientes............................................................................................................................. 2.257.000 3.428.000 1.171.070 

 TOTAL DE TAXAS................................................................................................................................. 3.609.000 5.096.000 1.487.000 
1.1.3.10 Contribuições de Melhorias................................................................................................................... 1.000 1.000 – 

 TOTAL DA RECEITA TRIBUTARIA...................................................................................................... 212.540.000 452.608.000 240.068.000 
1.2.1.10 Proveniente de Ocupação de Bancas de Jornais.................................................................................. 120.000 155.000 35.000 
1.2.3.10 Participação e Dividendos..................................................................................................................... 1.000 1.000 – 
1.2.9.10 Administração da Estação Rodoviária de Brasília................................................................................. 1.200.000 1.136.000 64.000 
1.2.9.90 Outras Receitas Patrimoniais................................................................................................................ – 327.000 327.000 

 TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL................................................................................................... 1.321.000  298.000 
1.3.1.10 Renda do Serviço de limpeza Urbana................................................................................................... 66.000 53.000 13.000 
1.3.9.10 Outras Receitas Industriais.................................................................................................................... 170.000 335.000 165.000 

 TOTAL DA RECEITA INDUSTRIAL...................................................................................................... 236.000 388.000 152.000 



Código 
    

     
1.4.1.10 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e Distrito    
1.4.1.20 Federal...................................................................................................................................... 10.606.400 12.384.000 1.777.600 
1.4.1.10 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios.................................................................. 541.800 2.976.000 2.434.200 
1.4.2.10 Retorno do Imposto Territorial Rural............................................................................................. 20.000 5.300 14.700 
1.4.5.10 Cota-Parte do Salário Educação.................................................................................................. 2.016.000 8.134.971 6.118.971 
1.4.5.30 Imposto de Renda Retido na Fonte.............................................................................................. 592.800 284.000 308.800 
1.4.5.40 Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única.......................................................................................... 7.615.000 11.779.739 4.154.739 
1.4.6.10 Contribuição da União.................................................................................................................. 342.000.000 384.000.000 42.000.000 
1.4.6.90 Contribuição Diversas................................................................................................................... 1.000 1.000 – 

 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES......................................................................... 363.393.000 419.565.010  
     

1.5.1.00 Multas........................................................................................................................................... 6.000.000 7.973.000 1.973.000 
1.5.2.00 Indenizações e Restrições............................................................................................................ 700.000 1.016.000 316.000 
1.5.3.00 Cobrança da Dívida Ativa............................................................................................................. 3.420.000 4.760.000 1.340.000 
1.5.9.30 Receita de Cemitérios................................................................................................................... 16.000 12.000 4.000 
1.5.9.91 Eventuais...................................................................................................................................... 210.000 200.000 10.000 
1.5.9.92 Correção Monetária...................................................................................................................... 1.134.300 1.907.000 772.700 
1.5.9.93 Receita de Exercícios Anteriores.................................................................................................. 60.000 43.000 17.000 
1.5.9.94 Comissão na Cobrança da Dívida Ativa....................................................................................... – 638.000 638.000 

 TOTAL DAS RECEITAS DIVERSAS............................................................................................ 11.540.300 16.549.000 5.008.700 
 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES....................................................................................... 589.030.300 890.729.010 301.698.710 
     

2.3.1.10 Alienação de Veículos, Máquinas e Material Obsoletos............................................................... 100.000 200.000 – 
2.3.1.20 Alienação de Bens Móveis............................................................................................................ 1.000 1.000 710.400 
2.5.1.30 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 4.545.600 5.256.000 846.800 
2.5.1.20 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios.................................................................. 232.200 1.079.000 2.549.000 
2.5.1.30 Cota-Parte do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes.............................................. 9.800.000 12.349.000 – 
2.5.1.40 Cota-Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica................................................................... 3.500.000 3.500.000 1.715.000 
2.5.1.50 Cota-Parte do Imposto Único sobre Minerais do País.................................................................. 400.000 2.115.000 – 
2.5.3.10 Auxílios e/ou Contribuições da União........................................................................................... 98.560.000 98.560.000 – 
2.3.0.00 Outras Receitas de Capital........................................................................................................... 1.000 1.000 5.921.200 

 TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL.............................................................................................. 117.139.800 123.061.000 307.619.910 
 TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA......................................................................... 706.170.100 1.013.790.010 56.172.010 

 
Fontes:  Orçamento-Programa 1973 –Lei  nº 5.865, de 12-12-72 
 Cálculos CoPR/SEG 
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117/73-DF 
 

Autoriza o Governo do Distrito Federal a abrir crédito suplementar em reforço de dotações que 
especifica, constante do Orçamento do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1973. 

 
O Senado Federal decreta: 
Art. 1º – É o Governador do Distrito Federal autorizado a abrir crédito suplementar ao Orçamento do 

Distrito Federal, para o exercício financeiro de 1973, até o limite de Cr$ 248.063.100,00 (duzentos e 
quarenta e oito milhões, sessenta e três mil e cem cruzeiros) em reforço de dotações consignadas às 
Secretarias do Governo, de Educação e Cultura e de Saúde, constantes da discriminação do Anexo II a que 
se refere a Lei nº 5.865, de 12 de dezembro de 1972, conforme a seguinte especificação: 

 
I – Secretaria do Governo 
 
3.0.0.0 – DESPESAS CORRENTES 
3.2.0.0 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
3.2.6.0 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Cr$ 205.313.100,00 
 
II – Secretaria de Educação e Cultura 
 
3.0.0.0 – DESPESAS CORRENTES 
3.2.0.0 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
3.2.1.0 – SUBVENÇÕES SOCIAIS 
3.2.1.4 – ENTIDADES DO DISTRITO FEDERAL 
– Fundação Educacional do Distrito Federal – 01 Pessoal e Encargos Sociais – Cr$ 20.000.000,00 
 
III – Secretaria de Saúde 
 
3.0.0.0 – DESPESAS CORRENTES 
3.2.0.0 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
3.2.1.0 – SUBVENÇÕES SOCIAIS 
3.2.1.4 – ENTIDADES DO DISTRITO FEDERAL 
– Fundação Hospitalar do Distrito Federal – 01 – Pessoal e Encargos Sociais – Cr$ 22.750.000,00 
Art. 2º – É o Governador do Distrito Federal autorizado a distribuir a importância prevista no item I do 

artigo anterior, mediante créditos suplementares às Unidades Orçamentárias, constantes da Lei nº 5.865, de 
12 de dezembro de 1972. 

Parágrafo único – A autorização deste artigo é acrescida à constante do art. 7º da referida lei. 
Art. 3º – Para o atendimento do crédito suplementar autorizado nesta lei, serão utilizados os recursos 

de que trata os itens I, II e III do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, na forma abaixo 
especificada. 

I – Superavit Financeiro, apurado no Balanço de 1972 – Cr$ 4.938.638,00 
II – Excesso de Arrecadação – Cr$ 237.196.462,00 
III – Anulação parcial da dotações orçamentárias constantes na Lei nº 5.865, de 12 de dezembro de 

1972, das seguintes Unidades: 
 
Procuradoria-Geral 
 
4.0.0.0 – DESPESAS DE CAPITAL 
4.2.0.0 – INVERSÕES FINANCEIRAS 
4.2.1.0 – Aquisição de Imóveis – Cr$ 400.000,00 
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Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação 
 
4.0.0.0 – DESPESAS DE CAPITAL 
4.1.0.0 – INVESTIMENTOS 
4.1.1.0 – Obras Públicas – Cr$ 1.050.000,00 
 
Departamento de Turismo 
 
3.0.0.0 – DESPESAS CORRENTES 
3.2.0.0 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
3.2.7.0 – Diversas Transferências Correntes – Cr$ 50.000,00 
 
Secretaria do Governo 
 
4.0.0.0 – DESPESAS DE CAPITAL 
4.1.0.0 – INVESTIMENTOS 
4.1.2.0 – Serviços em Regime de Programação Especial – Cr$ 2.514.800,00 
4.3.0.0 – TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 
4.3.7.0 – Contribuições Diversas – Cr$ 1.593.200,00 
 
Serviço Autônomo de Limpeza Urbana 
 
3.0.0.0 – DESPESAS CORRENTES 
3.2.0.0 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
3.2.7.0 – Diversas Transferências Correntes – Cr$ 320.000,00 
Parágrafo único – Os recursos discriminados no item III do presente artigo serão deduzidos dos 

seguintes Projetos e Atividades: 
PRG/1.002 – Desapropriação de Imóveis – Cr$ 400.000,00 
DEFER/1.021 – Construção de Centros Recreativos e Desportivos no Plano Piloto – Cr$ 1.050.000,00 
TUR/2.002 – Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo – Cr$ 50.000,00 
SEG/1.105 – Planta Cadastral do Distrito Federal – Cr$ 1.593.200,00 
SEG/1.106 Planos Especiais de Trânsito e Rodovias Cr$ 2.514.800,00 
SLU/2.039 – Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana – Cr$ 320.000,00, 
Art. 4º – Os valores de que trata o art. 1º integrarão as seguintes Atividades: 
PROGRAMA 01 – Administração 
SUBPROGRAMA 08 – Planejamento e Organização 
SEG/2.006 – Manutenção das Atividades da Secretaria do Governo – Cr$ 205.313.100,00 
PROGRAMA 09 – Educação 
SUBPROGRAMA 04 – Ensino Fundamental 
FEDF/2.032 – Manutenção das Atividades da Fundação Educacional do Distrito Federal – Cr$ 

20.000.000,00 
PROGRAMA 15 – Saúde e Saneamento 
SUBPROGRAMA 05 – Assistência Hospitalar Geral 
FHDF/2.038 – Manutenção das Atividades Médicos-Hospitalares – Cr$ 22.750.000,0 
Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
 

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 
 

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

 
Art. 43 – A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos 

disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa. 
§ 1º – Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: 
I – o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; 
II – os provenientes de excesso de arrecadação; 
III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 

autorizados em lei; 
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder 

Executivo realizá-las. 
§ 2º – Entende-se por superavit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo 

financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos 
a eles vinculadas. 

§ 3º – Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das 
diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a 
tendência do exercício. 

§ 4º – Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-
se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. 

 
LEI Nº 5.865, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exercício de 1973. 

 
O Presidente da República 
Faço saber que o Senado Federal, nos termos do § 1º, do art. 17, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º – O Orçamento do Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 1973, composto, na forma 

do art. 62, da Constituição, pelas receitas e despesas do Tesouro, dos órgãos da Administração Indireta e 
das Fundações, estima a Receita em Cr$ 841.614.566,00 (oitocentos e quarenta e um milhões, seiscentos e 
quatorze mil, quinhentos e sessenta e seis cruzeiros), e fixa a Despesa em igual importância: 

Art. 2º – A Receita do Distrito Federai será realizada de acordo com o seguinte desdobramento: 
 

1. RECEITA DO TESOURO  Cr$ 1,00 
   
1.1 – RECEITAS CORRENTES......................................................................................... 589.030.300 

 Receita Tributária........................................................................ 212.540.000  
 Receita Patrimonial..................................................................... 1.321.000  

 Receita Industrial......................................................................... 236.000  
 Transferências Correntes............................................................ 363.393.000  
 Receitas Diversas........................................................................ 11.540.300  
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1.2 –  RECEITAS DE CAPITAL............................................................................................. 117.139.000 
 Alienação de Bens Móveis e Imóveis............................................... 101.000  
 Transferências de Capital................................................................. 117.037.000  
 Outras Receitas de Capital............................................................... 1.000  
 TOTAL.......................................................................................................................... 706.170.100 
  
2. RECEITA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES (Exclusive 
Transferências do Tesouro 

 

  
2.1 –  Receitas Correntes....................................................................................................... 70.042.316 
2.2 –  Receitas de Capital....................................................................................................... 65.402.150 
 TOTAL.......................................................................................................................... 135.444.466 

   
 TOTAL GERAL DA RECEITA....................................................................................... 841.614.566 
   
 
Art. 3º – A Receita do Distrito Federal será realizada: 
I – pelo Tesouro, mediante arrecadação de tributos, fundos e outras Receitas Correntes e de Capital, 

de acordo com a legislação em vigor, relacionada no Anexo I da presente Lei; e 
II – pelos Órgãos da Administração Indireta e Fundações, na forma prevista em seus respectivos 

Estatutos e/ou Regimentos. 
Art. 4º – A despesa do Distrito Federal dividir-se-á em: 
I – Despesa do Tesouro; e 
II – Despesas dos Órgãos da Administração Indireta e das Fundações, excluídas as transferências do 

Tesouro. 
Art. 5º – A Despesa do Tesouro, a que se refere o item I, do artigo anterior, será realizada de acordo 

com a discriminação estabelecida no Anexo II da presente lei, obedecidos os seguintes desdobramentos: 
 

1. DESPESA POR PROGRAMA Cr$ 1,00 
 Administração............................................................................................................... 153.615.200 
 Agropecuária................................................................................................................ 27.334.000 
 Assistência e Previdência............................................................................................. 13.981.000 
 Defesa e Segurança..................................................................................................... 97.560.000 
 Educação...................................................................................................................... 167.989.400 
 Energia......................................................................................................................... 13.900.000 
 Habitação e Planejamento Urbano............................................................................... 74.835.000 
 Saúde e Saneamento................................................................................................... 125.814.500 
 Transporte.................................................................................................................... 31.141.100 
 TOTAL.......................................................................................................................... 706.170.100 
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2. DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  

Poder Executivo  

 Gabinete do Governador............................................................................................... 7.057.000 
 Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação ......................................... 3.084.000 
 Departamento de Turismo............................................................................................. 2.656.000 
 Procuradoria-Geral........................................................................................................ 6.655.000 
 Secretaria de Administração ......................................................................................... 28.855.000 
 Secretaria de Agricultura e Produção............................................................................ 27.334.000 
 Secretaria de Educação e Cultura................................................................................. 163.205.400 
 Secretaria de Finanças ................................................................................................. 57.720.000 
 Secretaria do Governo .................................................................................................. 29.318.200 
 Região Administrativa I – Brasília ................................................................................. 1.647.000 
 Região Administrativa II – Gama .................................................................................. 3.088.000 
 Região Administrativa III – Taguatinga.......................................................................... 3.939.000 
 Região Administrativa IV – Brazlândia........................................................................... 1.581.000 
 Região Administrativa V – Sobradinho.......................................................................... 2.699.000 
 Região Administrativa VI – Planaltina............................................................................ 2.109.000 
 Secretaria de Saúde...................................................................................................... 96.911.500 
 Secretaria de Segurança Pública.................................................................................. 32.772.000 
 Polícia Militar do Distrito Federal .................................................................................. 37.873.000 
 Corpo de Bombeiros do Distrito Federal ....................................................................... 26.915.000 
 Secretaria de Serviços Públicos ................................................................................... 17.993.000 
 Administração da Estação Rodoviária de Brasília......................................................... 1.236.000 
 Serviço Autônomo de Limpeza Urbana ........................................................................ 14.235.000 
 Secretaria de Serviços Sociais ..................................................................................... 12.381.000 
 Secretaria de Viação e Obras........................................................................................ 117.219.000 

 SUBTOTAL.................................................................................................................... 698.476.100 

Órgão Auxiliar do Poder Legislativo 
 Tribunal de Contas do Distrito Federal.......................................................................... 7.694.000 
 TOTAL........................................................................................................................... 706.170.100 
  
 

Art. 6º – A Despesa dos órgãos da Administração Indireta e das Fundações, a que se refere o item II 
do art. 4º desta lei, será realizada de acordo com o seguinte desdobramento sintético, que apresenta a sua 
composição por Programa e respectivos órgãos incumbidos de sua realização: 
 
1. DESPESA POR PROGRAMA Cr$ 1,00 
 Agropecuária................................................................................................................. 12.966 
 Assistência e Previdência.............................................................................................. 14.500 
 Educação....................................................................................................................... 100.000 
 Habitação e Planejamento Urbano................................................................................ 13.150.000 
 Saúde e Saneamento.................................................................................................... 121.267.000 
 Transporte..................................................................................................................... 900.000 

 TOTAL.......................................................................................................................... 135.444.466 
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2. DESPESA POR ÓRGÃO (Excluídas as Transferências do Tesouro)  
 Companhia de Água e Esgotos de Brasília – CAESB............................................. 81.267.000 
 Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP......................... 13.150.000 
 Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER-DF 900.000 
 Fundação Cultural do Distrito Federal..................................................................... 100.000 
 Fundação Hospitalar do Distrito Federal................................................................. 40.000.000 
 Fundação do Serviço Social do Distrito Federal...................................................... 14.500 
 Fundação Zoobotânica do Distrito Federal.............................................................. 12.966 

 TOTAL..................................................................................................................... 135.444.466 
  

 
Art. 7º – Durante a execução orçamentária fica o Governador do Distrito Federal autorizado a abrir 

créditos suplementares até o limite de 50% (cinqüenta por cento) da Receita Tributária Orçada, podendo 
para o respectivo financiamento: 

I – utilizar o excesso de arrecadação apurado de acordo com o § 3º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 
de março ide 1964; e 

II – anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias, na forma prevista no item III, do § 1º, da 
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 8º – Fica o Governador do Distrito Federal autorizado a: 
I – tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita; 
II – realizar operações de crédito, por antecipação da Receita, obedecido o limite previsto na 

Constituição; e 
III – firmar Convênios com a União para administração da cobrança dos tributos previstos na presente 

Lei. 
Art. 9º – O Governador do Distrito Federal, mediante Decreto: 
I – indicará órgãos centrais para movimentação das dotações atribuídas às diversas Unidades 

Orçamentárias, segundo dispõe o art. 66, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; e 
II – aprovará até 31 de dezembro do ano em curso, quadros de detalhamento dos Projetos e 

Atividades integrantes da presente Lei. 
Art. 10 – Os Orçamentos dos Órgãos da Administração Indireta e das Fundações, aprovados de 

conformidade com a legislação vigente, deverão discriminar as receitas por fontes e categorias econômicas, 
e, da mesma forma do Orçamento do Distrito Federal, alotar as despesas por programas, subprogramas, 
projetos e atividades. 

Parágrafo único – Os quadros de detalhamento de despesas a que se refere o art. 9º, item II, desta lei 
e os orçamentos dos Órgãos da Administração Indireta e das Fundações serão publicados no Distrito 
Federal, até 31 de dezembro do ano em curso. 

Art. 11 – A programação das despesas de capital, financiada com recursos do Tesouro, discriminada 
no Anexo IV desta Lei, atualiza e reclassifica a constante da Lei nº 5.738, de 24 de novembro de 1971, que 
aprovou o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para o triênio 1972/1974. 

Art. 12 – Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, em 12 de dezembro de 1972; 151º da Independência e 84º ,da República. – EMÍLIO G. 

MÉDICI. 
(Às Comissões de Constituição e Justiça do Distrito Federal e de Finanças.) 
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– De agradecimento de remessa de autógrafo de Decreto Legislativo: 
– Nº 234/73 (nº 361/73, na origem), de 19 do corrente, referente ao Decreto Legislativo nº 64, de 

1973, que aprova o texto do Convênio entre a República Federativa do Brasil e, a República Peruana sobre 
Transportes Marítimos, firmado em Lima, a 12 de abril de 1973. 

 
OFÍCIOS 

 
DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 1973 
 

(Nº 1.509-B/73, na origem) 
 

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 
 

Dispõe sobre a atividade turfística no País, e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – A realização de competições hípicas de corridas, com ou sem obstáculos, e de trote com 

exploração de apostas, é permitida no País com, a alta finalidade de estimular a criação e o emprego do 
cavalo nacional nos desportos atividades hípicas, nos serviços de campo e nas lides militares. 

Parágrafo único – Dos recursos auferidos com apostas, noventa e cinco por cento, no mínimo, 
deverão ser empregados para atender a despesas de interesse hípico e proporcionar assistência social aos 
profissionais do turfe, empregados e trabalhadores dos hipódromos, na forma que dispuser o regulamento 
desta lei. 

Art. 2º – A autorização para o funcionamento das entidades turfísticas será concedido mediante 
Portaria do Ministro da Agricultura. 

Parágrafo único – Permanecem, válidas as autorizações concedidas no regime da legislação anterior, 
observado o disposto nesta lei. 

Art. 3º – A autorização para exploração de apostas sobre competições hípicas será concedida por 
Carta-Patente, juntamente com a homologação do Plano Geral de Concursos, atestada pelo Ministério da 
Agricultura sua viabilidade técnica e econômica, bem, como que as dependências das entidades atendem 
aos requisitos mínimos de conforto e segurança. 

Art. 4º – As apostas sobre competições hípicas só poderão ser efetuadas nos recintos ou 
dependências dos hipódromos, na sede social, na subsede, em agências e agentes credenciados das 
entidades turfísticas autorizadas. 

§ 1º – Como subsedes entender-se-ão as dependências da entidade, distintas da sede, onde se 
realizarem, competições hípicas por ela promovidas. 

§ 2º – O funcionamento de agências de apostas poderá ser autorizado até o máximo de doze por 
entidade. 

§ 3º – Salvo convênio entre as entidades, não poderão funcionar agências e agentes credenciados 
fora do Estado onde esteja localizada a sede da sociedade. Igual restrição prevalecerá para o 
funcionamento de agências em municípios do mesmo Estado em que existem, entidades congêneres. 

§ 4º – O funcionamento de agentes de apostas será autorizado com a finalidade de evitar o 
movimento clandestino de apostas, desde que estabelecido um plano de apostas de âmbito nacional, na 
forma que se dispuser em regulamento. 

Art. 5º – As entidades promotoras de competições hípicas com exploração  
de apostas, organizadas de acordo com esta lei ou legislação anterior, deverão  
distribuir, anualmente, em prêmios, aos proprietários, criadores e profissionais  
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do turfe relacionados com os animais classificados em cada páreo, importância nunca inferior: 
a) a dez por cento do movimento total de apostas do ano anterior, se este tiver sido, em, media, por 

reunião, igual ou superior a três mil vezes o maior salário mínimo vigente no País; 
b) a cinco por cento do movimento total de apostas do ano anterior, se este tiver sido, em média, por 

reunião, inferior a três mil e superior a mil e quinhentas vezes o maior salário mínimo vigente no País; 
c) a três por cento do movimento total de apostas do ano anterior, se este tiver sido, em média, por 

reunião, igual ou inferior a mil e quinhentas e superior a quinhentas vezes o maior salário mínimo vigente no 
País. 

Parágrafo único – Não ficam sujeitas às disposições deste artigo as entidades cujo movimento médio 
anual de apostas, por reunião, tenha sido, no ano anterior, inferior a quinhentas vezes o valor do maior 
salário mínimo vigente no País. 

Art. 6º – A enturmação dos animais em cada hipódromo deverá ser feita de modo a buscar igualdade 
de condições na disputa, pelo critério de somas ganhas, na forma disposto em regulamento. 

Parágrafo único – Nos Grandes Prêmios e Clássicos, as condições das provas serão livremente 
determinadas pela entidade turfística. 

Art. 7º – As entidades promotoras de corridas com exploração de apostas realização as competições 
em dias e horários a serem fixados no regulamento da presente lei, de forma a não afetar as atividades 
normais, públicas e privadas. 

Art. 8º – Os Códigos de Corridas organizados pelas entidades turfísticas serão apresentados à 
Comissão Coordenadora da criação do Cavalo Nacional (COCCN), para serem homologados por seu 
plenário. 

Art. 9º – As entidades que exploram, apostas sobre competições hípicas ficam sujeitas ao pagamento 
mensal de uma contribuição, destinada à remuneração e ao custeio das atividades ligadas ao fomento à 
criação de eqüídeos no País, calculada sobre o valor total do movimento geral de apostas do mês anterior, 
de acordo com a seguinte tabela percentual: 

 
Movimento médio de apostas, por reunião, do mês anterior Percentagem 
  
– de 1 a 1.500 vezes o maior salário mínimo vigente no País Isento 
– de 1.5011 a 2.000 vezes o maior salário mínimo vigente no País 0,5% 
– de 2.001 a 3.000 vezes o maior salário mínimo vigente no País 1   % 
– acima de 3.000 vezes o maior salário mínimo vigente no País 1,5% 

 
§ 1º – A contribuição de que trata este artigo não será descontada do valor dos prêmios distribuídos, 

mas será deduzida do valor do movimento geral das apostas para efeito de apuração da renda líquida da 
entidade, nos termos do § 1º do art. 74 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, com a redação que lhe 
deu o Decreto-lei nº 1.129, de 13 de outubro de 1970, e para os fins do parágrafo único do art. 1º desta lei. 

§ 2º – Os débitos porventura existentes na data de publicação desta lei pelo não recolhimento da 
contribuição instituída pelo art. 8º da Lei nº 4.096, de 18 de julho de 1962, serão, para efeito de cobrança, 
apurados na forma estabelecida neste artigo. 

Art. 10 – O produto da arrecadação da contribuição a que se refere o artigo anterior será destinado à 
CCCCN para o fomento à criação e ao emprego do cavalo nacional nos desportos e atividades hípicas, nos 
serviços de campo e nas lides militares, para a administração da própria CCCCN e para ajuda à sociedade 
turfística e, por meio destas, aos profissionais do turfe, empregados e trabalhadores dos hipódromos. 
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Art. 11 – Os recursos recebidos pela CCCCN serão repartidos mediante plano anual aprovado pelo 

Ministro do Exército, nas seguintes condições: 
a) sessenta por cento aos órgãos da Administração Federal que cuidam, da criação do cavalo 

nacional, pertencentes aos Ministérios da Agricultura e do Exército e, em forma de subvenção, a entidades 
não integrantes dos quadros daquela Administração, mas que também cuidem do fomento à criação e 
aprimoramento do eqüídeo nacional, incluindo as entidades responsáveis pelo registro genealógico de 
raças de eqüídeos. 

b) trinta e cinco por cento em forma de auxílios a serem concedidos a entidades turfísticas com, 
movimento de apostas-médio, por reunião, inferior a mil e quinhentas vezes o valor do maior salário mínimo 
vigente no País, para obras em, hipódromos, aquisição de animais e concessão de prêmios e em, outras 
formas de fomento à criação do cavalo de puro sangue de corrida, inclusive através de convênios com 
associações de criadores e outras entidades privadas, mediante solicitação à CCCCN e deliberação de seu 
plenário; 

c) cinco por cento em forma de auxílio, exclusivamente para assistência geral aos profissionais do 
turfe, através das respectivas entidades turfísticas, mediante solicitação destas à CCCCN. 

Parágrafo único – As entidades recolherão a contribuição devida ao Banco do Brasil S.A., em, conta 
do Fundo Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, até o dia 10 de cada mês seguinte ao vencido. 

Art. 12 – As entidades promotoras de corridas de cavalo com exploração de apostas, localizadas nas 
capitais dos Estados e nas cidades de Estados em cujas capitais não houver hipódromos em 
funcionamento, desde que comprovem ter tido, no ano anterior, um, movimento geral de apostas igual ou 
superior a trinta e cinco mil vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País, serão autorizadas a 
extrair um "sweepstake" anual. 

§ 1º – Ao Jockey Club Brasileiro e ao Jockey Club de São Paulo é autorizada a extração de dois 
"sweepstakes" anuais, devendo mediar o intervalo mínimo de dois meses entre as extrações. 

§ 2º – As extrações de "sweepstake" não poderão coincidir umas com as outras, respeitando-se, na 
fixação das datas das novas concessões, o direito das entidades que já explorem essa modalidade de 
loteria. 

Art. 13 – Ressalvadas as concessões em vigor, a extração dos "sweepstakes" só poderá ser efetuada 
após a obtenção, pela entidade interessada, de autorização do Ministério da Fazenda, por intermédio da 
Secretaria da Receita Federal, após aprovação dos Planos de Sorteio. 

§ 1º – A entidade concessionária assinará termo de responsabilidade pela fiel execução do plano e 
pelo pagamento dos prêmios sorteados. 

§ 2º – Às entidades já concessionárias será emitida ex officio a respectiva autorização. 
Art. 14 – As entidades turfísticas autorizadas a extrair "sweepstakes" poderão entregar sua realização 

à Loteria Federal, mediante convênio a ser firmado com a Caixa Econômica Federal, em cada extração. 
§ 1º – Os "sweepstakes" realizados em convênio com a Caixa Econômica Federal observarão, no que 

couber, a legislação aplicável à Loteria Federal. 
§ 2º – Os "sweepstakes" realizados na forma prevista neste artigo não estarão sujeitos ao depósito de 

que trata o art. 15 da presente lei. 
Art. 15 – As entidades concessionárias ficam obrigadas a depositar na repartição fiscal competente, 

até oito dias antes da extração, importância correspondente a cinqüenta por cento do valor dos prêmios a 
distribuir. 

§ 1º – Satisfeitas as obrigações decorrentes do sorteio, o depósito poderá ser levantado mediante 
simples despacho exarado no verso do conhecimento do depósito e, nesse documento, que constituirá o 
comprovante da despesa, a concessionária passará recibo na forma legal. 
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§ 2º – O depósito a que alude este artigo responde pela liquidação dos prêmios devidos pela 

concessionária. 
Art. 16 – O ressarcimento, pelos cofres federais, total ou parcial, do pagamento dos prêmios devidos 

à conta do depósito da concessionária, não exclui a ação judicial para reparar os danos decorrentes do 
inadimplemento das obrigações assumidas, nem impede a imediata cassação da autorização. 

Art. 17 – Prescreve em noventa dias, a contar do dia seguinte ao da extração, o direito ao 
recebimento do prêmio, cuja importância reverterá à entidade promotora do sorteio. 

Art. 18 – A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda designará funcionários para 
assistirem e fiscalizarem a execução de cada sorteio e a extração dos respectivos prêmios, arbitrando-lhes 
uma gratificação, que será adiantadamente recolhida pela entidade concessionária aos cofres do Tesouro 
Nacional. 

Art. 19 – Os prêmios do "sweepstake" corresponderão a setenta por cento do valor total dos bilhetes 
de cada emissão. 

Art. 20 – Os bilhetes de "sweepstake" serão vendidos ao público, diretamente ou através da rede de 
revendedores lotéricos, e terão circulação permitida em todo o território nacional. 

Art. 21 – São aplicáveis ao sorteio de "sweepstake" as normas dos Decretos-leis nos 204, de 27 de 
fevereiro de 1967; 717, de 30 de julho de 1969, e 129, de 13 de outubro de 1970. 

Art. 22 – Do prêmio maior serão deduzidos seis por cento, destinados ao jóquei, ao treinador e ao 
cavalariço do cavalo vencedor do "sweepstake" e à Caixa Beneficente dos Profissionais do Turfe, devendo 
a distribuição dessa percentagem estar prevista no plano a ser elaborado pela entidade promotora do 
sorteio. 

Art. 23 – A importação de animais de puro sangue, de qualquer procedência, será permitida com o fim 
de apoiar e estimular o criador nacional, e contribuir para a melhoria dos plantéis existentes, assegurada a 
proteção dos rebanhos nacionais contra epizootias. 

§ 1º – Os animais de puro sangue de carreira, importados como reprodutores, poderão correr no País 
até completar a idade limite de seis anos, para os machos, e cinco para as fêmeas. 

§ 2º – É proibida a exportação de animais importados para fins de reprodução, salvo prova de ter o 
animal permanecido no País como reprodutor durante o prazo mínimo de três anos consecutivos. 

§ 3º – Os animais importados para fins de disputar competições internacionais, deverão ser 
exportados dentro do prazo máximo de sessenta dias após o seu ingresso no território nacional, salvo 
quando adquiridos por criadores nacionais, ficando neste caso sujeitos às regras dos §§ 1º e 2º 

§ 4º – Caberá ao Ministério da Agricultura regular as condições de importação. 
Art. 24 – Além das atribuições já estabelecidas, caberá, também, ao Ministério da Agricultura 

fiscalizar os trabalhos de registro genealógico das diferentes raças de eqüídeos e, em última instância, 
dirimir questões surgidas entre criadores e a entidade encarregada do registro. 

§ 1º – As entidades encarregadas do registro genealógico deverão manter seções ou representações 
oficiais nos Estados onde se processe, em maior escala, a eqüideocultura. 

§ 2º – A administração das seções ou representações acima poderá ser confiada a outra entidade, a 
critério do Ministério da Agricultura. 

Art. 25 – Caberá à Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional  
fiscalizar o cumprimento da presente lei, exceto no que for da competência  
do Ministério da Agricultura, competindo-lhe regular e controlar a distribuição, 
 



– 160 – 
 

recolhimento e aplicação de prêmios, contribuições e recursos na forma que se dispuser em regulamento. 
Art. 26 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a Lei nº 4.096, de 18 de julho 

de 1962, e demais disposições em contrário. 
 

MENSAGEM Nº 296, DE 1973 
 
Excelentíssimos Senhores Membros do Conselho Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, e para ser apreciado nos prazos nele referidos, tenho a honra 

de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivo dos 
Senhores Ministros de Estado do Exército e da Agricultura, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre a 
atividade turfística no País, e dá outras providências". 

Brasília, 5 de setembro de 1973. – Emílio G. Médici. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 91, DE 15 DE JUNHO DE 1973, DOS SRS. MINISTROS DE ESTADO 

DO EXÉRCITO E DA AGRICULTURA. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
O desenvolvimento da eqüideocultura é dependente dos recursos advindos das atividades turfísticas. 
Para maior fomento da criação do cavalo nacional, há conveniência de se atualizar a legislação 

daqueles recursos, os quais, em sua quase totalidade, devem destinar-se a despesas de estrito interesse 
hípico. 

Há conveniência, ainda, de que as atividades turfísticas vinculem-se, de forma mais clara e precisa, 
aos interesses da criação de eqüídeos, colocando-se os jóqueis clubes em condições de cumprirem, com 
eficiência, as atribuições que o interesse nacional lhes impõe. 

Assim, Senhor Presidente, temos a honra de submeter à alta consideração de Vossa Excelência o 
anteprojeto de lei anexo, que consubstancia tais idéias. 

Com profundo respeito, Orlando Geisel – Moura Cavalcanti.  
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 1973 
 
Autoriza o Instituto Nacional de Previdência Social a doar terreno de sua propriedade à Cruzada São 

Sebastião, e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Fica o Instituto Nacional de Previdência Social autorizado a doar à Cruzada São Sebastião o 

terreno de sua propriedade, situado nos fundos da Rua Marquês de Abrantes nº 126, no Estado da 
Guanabara, num total de 8.594,00m2 (oito mil, quinhentos e noventa e quatro metros quadrados), 
correspondentes à área não abrangida pela construção do Edifício Val de Palmas. 

Art. 2º – A doação de que trata o artigo anterior far-se-á nas condições estabelecidas nos arts 2º e 3º 
do Decreto nº 60.321, de 7 de março de 1967. 

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

MENSAGEM Nº 308, DE 1973 
 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, e para ser apreciado nos prazos nele referidos, tenho a honra 

de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, o anexo projeto de lei que "autoriza o Instituto 
Nacional de Previdência Social a doar terreno de sua propriedade à Cruzada São Sebastião, e dá outras 
providências". 

Brasília, 11 de setembro de 1973. – Emílio G. Médici. 



– 161 – 
 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS EM/SG/Nº 524, DE 9 DE MARÇO DE 1973, DO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa Excelência o incluso anteprojeto de lei 

objetivando autorizar o Instituto Nacional de Previdência Social a doar à Cruzada São Sebastião, sociedade 
civil de direito privado, uma área de terreno, mediando 8.594,00 m2 daquela autarquia, à rua Marquês de 
Abrantes nº 126, fundos, local em que se encontra situada a denominada Favela do Morro Azul, ocupada, 
na quase sua totalidade, por segurados daquele Instituto. 

A doação tem como finalidade a edificação de unidades residenciais populares, de acordo com o 
projetado plano de construções da Cruzada São Sebastião, que possibilitará substituir a favela que ali se 
desenvolveu, abrangendo centenas de moradias, destituídas dos mais elementares requisitos de conforto e 
higiene por residência mais humanas e condignas. 

A medida ora proposta, plenamente justificada pelos altos desígnios sociais e humanos da Cruzada 
São Sebastião, mereceu, por mais de um decênio exaustivos e acurados estudas por parte dos órgãos 
técnicos do INPS que se manifestaram, afinal, inteiramente de acordo com a doação da pretendida área 
que, sendo de pouca valia para aquela instituição previdenciária, muito útil se tornaria ao programa 
assistencial da entidade solicitante que se propõe a humanizar as condições de vida do aglomerado 
populacional que ali se instalou. 

É de se ressaltar que o Banco Nacional da Habitação consultado, em face do que dispõe o art. 26 da 
Lei nº 4.380 de 21 de agosto de 1964, declarou-se, também, desinteressado do imóvel, como se constata 
da leitura do processo MTPS 144.942/70. 

Com essas razões, julgo necessário e oportuna a efetivação da doação ora proposta, considerando, 
sobretudo, o conteúdo humano da providência na consecução de sua elevada finalidade social. 

Valho-me do ensejo para expressar a Vossa Excelência o meu mais profundo respeito. – Júlio Barata. 
(À Comissão de Finanças.)  
 

PARECERES 
 

PARECER Nº 551, DE 1973 
 

da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Decreto Legislativo número 34, de 1973 (nº 127-A/73, 
na origem), que “aprova o texto do Acordo sobre Intercâmbio Turístico, firmado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Lisboa, a 16 de julho de 1973”. 

 
Relator: Sr. Geraldo Mesquita 
O Senhor Presidente da República submete a apreciação do Congresso Nacional, com a Mensagem 

nº 273, de 1973, o texto do Acordo sobre Intercâmbio Turístico, firmado entre os Governos da República 
Federativa do Brasil e da República Portuguesa, em Lisboa, a 16 de julho de 1973. 

Da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, que acompanha a 
Mensagem Presidencial, cumpre-nos destacar o parágrafo que reflete o objetivo da instituição do presente 
“Acordo”: 

“Teve por base a consciência dos dois países da necessidade de um instrumento 
 que regulasse o intercâmbio turístico entre Brasil e Portugal, bem como a  
cooperação mútua no campo do desenvolvimento turístico, 
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diante da inexistência de um documento que habilitasse a implementação destas intenções, uma vez que o 
Acordo sobre Turismo entre Brasil e Portugal, firmado em Lisboa a 9 de agosto de 1960, não chegou a 
entrar em vigor e, com o passar do tempo, seus termos também deixaram de atender às novas exigências 
das respectivas políticas nacionais de turismo.”  

A análise do texto do Acordo sobre Intercâmbio Turístico, firmado entre as duas nações, nos revela 
as seguintes premissas: 

a) o propósito de contribuir para o desenvolvimento da Comunidade Luso-Brasileira; 
b) o reconhecimento da importância do intercâmbio turístico para o estreitamento dos vínculos 

históricos, culturais e espirituais que unem os dois países. 
Dessa forma, os dois países, através de seus organismos oficiais de turismo, adotarão medidas que 

efetivem a concessão de facilidade recíprocas para o incremento do intercâmbio turístico entre os dois 
países. 

Dentre as medidas previstas no presente “Acordo”, é importante, dentre outras, destacarmos as de 
ordem econômica mais relevante, ou seja: 

1º) os programas de promoção turística integrada, baseada em pesquisas de mercado e em outros 
métodos de aferição do potencial turístico não explorado; 

2º) a concessão bilateral de bolsas de estudo, para estágio de aperfeiçoamento técnico, em setores 
de interesse prioritário para o desenvolvimento turístico dos dois países; 

3º) a divulgação recíproca e regular das oportunidades comerciais ligadas ao aparelhamento de suas 
respectivas redes hoteleiras, com vistas ao eventual aproveitamento das mesmas por empresas privadas 
brasileiras e portuguesas; 

4º) os incentivos aos investidores privados dos dois países a participarem de projetos turísticos 
considerados prioritários pelos respectivos governos; 

5º) a dispensa, que as duas nações promoverão, do pagamento de direitos, taxas, ou emolumentos 
de qualquer espécie a todo material de propaganda e destinado exclusivamente à divulgação turística, de 
acordo com a legislação e regulamentação em vigor. 

Esta Comissão reconhece que a combinação do nosso potencial turístico com a eficiente política que 
vem sendo desenvolvida pela EMBRATUR e outras entidades poderá tornar-se em excelente fonte de 
divisas, como acontece com alguns outros países, que se especializaram neste setor. 

As experiências que nos proporcionará o presente “Acordo” contribuirão para que, a longo prazo, 
consigamos atingir o mesmo nível das nações desenvolvidas, com o desenvolvimento do nosso know-how 
no setor turístico e com a concomitante angariação de maiores volumes de divisas necessárias aos nossos 
compromissos externos. 

Assim sendo, esta Comissão é pela aprovação do texto do citado Acordo, na forma do presente 
projeto de decreto legislativo. 

Sala das Comissões, 18 de outubro de 1973. – Renato Franco, Presidente, eventual – Geraldo 
Mesquita, Relator – Luiz Cavalcante – Helvídio Nunes – Amaral Peixoto – Teotônio Vilela – José Augusto. 
 

PARECER Nº 552, DE 1973 
 
Relator: Sr. Dinarte Mariz 
O projeto de decreto legislativo em exame aprova o texto do Acordo sobre Intercâmbio Turístico, 

firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em 
Lisboa, a 16 de julho de 1973. 
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2. O texto do Acordo foi encaminhado ao Congresso pelo Senhor Presidente da República, com a 
Mensagem nº 273, de 1973. 

3. Segundo a exposição de motivos do Chanceler Gibson Barboza, incluída no documentário, o texto 
do projeto de Acordo de que ora nos ocupamos decorreu de entendimentos mantidos, com a participação 
do Itamarati, entre o Presidente da EMBRATUR e o Diretor-Geral de Turismo da Secretaria de Estado de 
Informação e Turismo da República Portuguesa, quando essa autoridade esteve em visita ao Brasil, em 
maio do ano em curso. 

4. A negociação do Acordo teve por base – vamos repetir expressões da exposição de motivos citada 
– a consciência dos dois países da necessidade de um instrumento que regulasse e estimulasse o 
intercâmbio turístico entre o Brasil e Portugal, bem como a cooperação mútua no campo de 
desenvolvimento turístico, diante da inexistência de um documento que habilitasse a implementação destas 
intenções. 

5. A oportunidade do convênio, prossegue a mesma fonte, está configurada pelo próprio fato do 
Acordo sobre Turismo entre o Brasil e Portugal, firmado em Lisboa a 9 de agosto de 1960, não haver 
entrado em vigor e, com o passar do tempo, seus termos terem deixado de atender às novas exigências das 
respectivas políticas nacionais de turismo. 

6. O presente projeto de decreto legislativo foi aprovado pela Câmara a 4 de outubro corrente. 
7. Do ângulo sob o qual o assunto merece o enfoque deste Órgão Técnico, cabe observar que tudo 

quanto se faça para incrementar correntes turísticas recíprocas entre nosso País e qualquer outro, com o 
qual mantenhamos relações diplomáticas, reflete um duplo interesse. 

8. Em primeiro lugar, a incentivação do turismo produz, em certo sentido, um benefício direto à 
economia nacional: pelas divisas que ingressam no País, trazidas pelos turistas; pelo estímulo à indústria 
hoteleira e pelo mais alto índice de utilização das diferentes estruturas de transportes disponíveis. 
Considere-se, ainda, que outros inúmeros serviços recebem, do mesmo modo, vigoroso influxo, graças à 
massa extraordinária de recursos neles injetada. 

9. De outro lado, a maior aproximação entre nacionais de dois países propicia, sempre, um melhor 
conhecimento recíproco das possibilidades econômicas existentes. E esse melhor conhecimento é o ponto 
de partida certo ao incremento do comércio entre os mesmos países – concorrendo para a objetivação da 
importantente meta de ampliação do mercado externo, tão cara, hoje, aos governos de todas as nações. 

10. Brasil e Portugal, não obstante as múltiplas afinidades entre os respectivos povos, não lograram, 
até agora, elevar o intercâmbio de comércio que mantêm a um nível que se possa considerar satisfatório. E, 
em que pese a impressão contrária, também está muito abaixo das potencialidades de ambos o movimento 
turístico de cada um, em direção ao outro. 

11. O Acordo, a que se refere o projeto de decreto legislativo, visa, exatamente, a coordenar 
oportunas medidas que venham criar condições favoráveis a um rápido aumento do fluxo turístico entre as 
duas pátrias irmãs, interrompendo o imobilismo indesejado de uma situação que se prolonga. Os objetivos 
visados são, obviamente, de alto interesse público. 

12. Opinamos, assim, pela aprovação do texto do Acordo sobre intercâmbio turístico Brasil-Portugal, 
nos termos do presente Projeto de Decreto Legislativo. 

Sala das Comissões, em 18 de outubro de 1973. – Carvalho Pinto, Presidente – Dinarte Mariz, 
Relator – Carlos Lindemberg – Lourival Baptista – José Lindoso – Nelson Carneiro – Accioly Filho – Franco 
Montoro – Ney Braga – José Sarney. 
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PARECER Nº 553, DE 1973 
 
da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de 1973 (nº 122-

B, de 1973, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Constitutivo do Fundo Africano de 
Desenvolvimento, formado pela República Federativa do Brasil pelo Banco Africano de Desenvolvimento e 
por outros países, em Abidjã, em 29 de novembro de 1972. 

 
Relator: Sr. Fernando Corrêa 
Atendendo ao disposto no art. 44, item I, da Constituição, o Senhor Presidente da República submete 

à consideração do Congresso Nacional, com a Mensagem nº 198, de 20 de junho de 1973, o texto do 
Acordo Constitutivo do Fundo Africano de Desenvolvimento, firmado pelo Brasil, pelo Banco Africano de 
Desenvolvimento e por outros países, em 29 de novembro de 1972, em Abidjã. 

Referida Mensagem é acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, na qual S. Ex.ª declina os motivos pelos quais entende ser do interesse nacional 
ratificar dita Convenção: 

“Conforme é do conhecimento de Vossa Excelência, o Fundo destina-se a exercer o papel de 
instrumento propulsor de programas efetivos de desenvolvimento econômico-social dos países integrantes 
do Banco Africano de Desenvolvimento, assim como promover a cooperação regional e o comércio 
internacional, em particular entre os seus membros.” 

Ao finalizar, a Exposição acrescenta: 
“Vale assinalar, no tocante à participação do Brasil no Fundo, através da quota de dois milhões de 

dólares, que esta circunstância enseja às empresas brasileiras consideráveis oportunidades de 
concorrerem, com obras e serviços, para a execução de projetos em toda a África, o que, de outra maneira, 
não seria possível.” 

Nos últimos anos, os governos de diversos países, especialmente daqueles que se encontram em via 
de desenvolvimento, têm-se esforçado no sentido de criar instituições que permitam acelerar o processo 
desenvolvimentista. Um dos mecanismos encontrados para alcançar tal objetivo foi a criação, quer no plano 
interno quer no plano internacional, de Bancos ou Fundos de Desenvolvimento. Estas instituições visam, 
sobretudo, a facilitar a concessão de capital e suprir capacidade empresarial para projetos considerados 
prioritários a fim de assegurar o bom êxito do processo de desenvolvimento. 

Na África, o papel a ser desempenhado por estas instituições é de alta relevância. Quando as nações 
africanas surgiram como Estados independentes, suas economias eram baseadas, sobretudo, numa 
agricultura primitiva e, no que tange o comércio externo, caracterizavam-se como países monoexportadores 
de minérios brutos e produtos agrícolas. A necessidade de se implementar um parque industrial naqueles 
países era, por conseguinte, imperiosa. 

Segundo estudo realizado pela Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, “O continente 
em exame deverá, se obedecidos determinados planos, levar quatro décadas para atingir o nível médio de 
renda que os países da Europa Ocidental possuíam na década dos cinqüenta. Para tanto, a taxa de 
crescimento anual do PIB deverá ascender a 6% nas duas primeiras décadas e 7% nas outras duas. A 
expansão agrícola terá de ser 5,2 e 4,7%, respectivamente, cabendo à industrial, 7,9 e 8,9%, sendo que a 
produção de bens de capital e intermediários deverá aumentar mais rapidamente que a de bens de 
consumo. Concretizar esses dados significará dobrar a produção agrícola per capita e multiplicar por 25 a 
produção industrial atual”. 

Sentindo a necessidade premente de criar novas fontes de suprimento de capital, os representantes 
de diversos países africanos, já em agosto de 1963, assinaram o ato constitutivo do Banco  
Africano de Desenvolvimento. Segundo seus estatutos, o Banco tem por função contribuir para o 
desenvolvimento econômico e social de seus membros, individualmente ou em conjunto, promovendo 
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o investimento de capital público e privado na África; utilizando seus fundos para fazer ou garantir 
empréstimos e investimentos; e prover assistência técnica na elaboração, financiamento e implementação 
de projetos específicos. É facultado, ainda, ao Banco conceder créditos diretos ou indiretos; e operar só ou 
consorciado com outras instituições financeiras. 

Devido a dificuldades de diversa ordem, o Banco só começou a operar efetivamente em julho de 
1966. A partir daquela data, sua contribuição em prol do desenvolvimento da região tem sido marcante. Em 
1967, concedia o primeiro empréstimo de vulto: 2,3 milhões de dólares para a construção de duas rodovias 
tronco na República de Kênya. A seguir, multiplicaram-se as operações de financiamento e crédito. 
Poderíamos citar a título de exemplo: 

– investimento de US$ 120.000 no Banco Nacional de Desenvolvimento de Serra Leoa; 
– empréstimo de US$ 300.000 para estudos técnicos e econômicos do sistema de fornecimento e 

tratamento de água potável em Uganda; 
– financiamento de US$ 300.000 para o levantamento topográfico do solo na região Makumbako-

Chita, onde mais tarde foi construída a ligação ferroviária Tanzânia – Zâmbia; 
– empréstimo de US$ 408.000 para compra de bens e serviços no exterior, pela Société Ivorienne 

d’Engrais, a fim de instalar no país uma fábrica de fertilizantes. 
O capital autorizado do Banco Africano de Desenvolvimento é de US$ 250 milhões a ser subscrito, na 

sua totalidade, pelos países-membros. Segundo o Acordo constitutivo, a metade da quota a ser subscrita 
por cada país-membro deve ser paga em moeda livremente conversível ou ouro e a outra metade deverá 
ser integralizada quando o Conselho de Governadores do Banco assim decidir. 

Em 31 de dezembro de 1968, já haviam praticamente sido subscritos US$ 218 milhões, assim 
distribuídos: 

 

Países Milhões de US$ 

Algéria ................................................................................................................................. 24.5 

Burundi ............................................................................................................................... 1.2 

Camarões ........................................................................................................................... 4.0 

Chad ................................................................................................................................... 1.6 

Congo (Brazzaville) ............................................................................................................ 1.5 

Congo (República Democrática) ........................................................................................ 13.0 

Dahomei ............................................................................................................................. 1.4 

Etiópia ................................................................................................................................. 10.3 

Gana ................................................................................................................................... 12.8 

Guiné .................................................................................................................................. 2.5 

Costa do Marfim ................................................................................................................. 6.0 

Kênia .................................................................................................................................. 6.0 

Libéria ................................................................................................................................. 2.6 

Malavi ................................................................................................................................. 2.0 

Mali ..................................................................................................................................... 2.3 

Mauritânia ........................................................................................................................... 1.1 

Marrocos ............................................................................................................................. 15.1 

Nigéria ................................................................................................................................ 24.1 

Niger ................................................................................................................................... 1.6 

Ruanda ............................................................................................................................... 1.2 
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Países Milhões de US$ 

Senegal................................................................................................................................ 5.5 

Serra Leoa .......................................................................................................................... 2.1 

Somália ............................................................................................................................... 2.2 

Sudão ................................................................................................................................. 10.1 

Tanzânia ............................................................................................................................. 6.3 

Togo ................................................................................................................................... 1.0 

Tunísia ................................................................................................................................ 6.9 

Uganda ............................................................................................................................... 4.6 

República Árabe do Egito ................................................................................................... 30.0 

Alto Volta ............................................................................................................................ 13.0 

Zâmbia ................................................................................................................................ 13.0 

TOTAL ................................................................................................................................ 217.8 
 
Entendemos oportuno fazer estas considerações sobre as origens e fins do Banco Africano de 

Desenvolvimento, pois o ato internacional que ora nos é dado apreciar teve sua origem num esforço 
diplomático desenvolvido por aquela organização, no sentido de criar um “Fundo de Desenvolvimento”, que 
contasse com a participação dos países já industrializados. Esta participação dos países desenvolvidos 
interessa, sobremaneira, os países africanos, pois permitirá aumentar, sensivelmente, os recursos de 
capitais disponíveis e diversificar as fontes externas de suprimento. 

Passemos a analisar as disposições do presente ato internacional, que cria o Fundo Africano de 
Desenvolvimento. 

Trata-se de um acordo multilateral firmado, de um lado, por um organismo internacional, o Banco 
Africano do Desenvolvimento e, de outro, diversos Estados soberanos e visando a criar uma organização 
internacional – O Fundo Africano de Desenvolvimento cujo objetivo é “auxiliar o Banco a contribuir de modo 
cada vez mais efetivo para o desenvolvimento econômico e racional dos membros do Banco e promover a 
cooperação e o comércio internacional particularmente entre os seus membros”. O acordo prevê que o 
Fundo realizará seus objetivos concedendo meios de financiamento, em condições privilegiadas, para a 
realização de projetos que apresentem importância primordial para o desenvolvimento dos países da região. 
(Capítulo II) 

Participam do Fundo, na qualidade de fundadores, o Banco Africano de Desenvolvimento e os 
seguintes países (caso venham a ratificar o presente Acordo): Bélgica, Brasil, Canadá, Suiça, Dinamarca, 
Espanha, Finlândia, Itália, Japão, Noruega, Holanda, Alemanha, Grã-Bretanha, Suécia e Iugoslávia. Outros 
Estados poderão aderir posteriormente ao Fundo de Desenvolvimento, desde que o façam em condições 
“que não sejam incompatíveis com o mesmo, a serem determinadas pelo Conselho dos Governadores, em 
resolução unânime”. Ao pleitear sua adesão, referidos Estados deverão provar que são membros da ONU, 
de uma de suas agências especializadas ou da Corte Internacional de Justiça (Capítulo II). 

Os recursos do Fundo serão constituídos de subscrição do Banco, subscrições dos Estados 
participantes, quantias resultantes de operações do Fundo ou reincorporadas a qualquer título e, finalmente, 
quaisquer outros recursos que venham a ser obtidos. A subscrição de cada Estado-membro será a quantia 
equivalente às “unidades de conta”, descritas no Anexo A do presente Acordo. O montante da subscrição 
deverá ser pago em moeda livremente conversível e depositado em três parcelas anuais, assim distribuídas: 

1ª parcela – até 30 dias após a data em que o Estado fundador depositar seu instrumento de 
ratificação. 

2ª parcela – um ano após o depósito da 1ª parcela. 



– 167 – 
 
3ª parcela – no prazo de um ano após o vencimento da segunda parcela ou de seu depósito. 
O Fundo poderá, a qualquer momento, se assim julgar conveniente, determinar um aumento geral 

das subscrições dos Estados participantes ou um aumento individual a pedido de determinado Estado. 
Ocorrendo uma destas hipóteses, nenhum membro estará ipso facto obrigado a subscrever montantes 
adicionais. As resoluções do Fundo que determinem um aumento das subscrições deverão ser aprovadas 
por maioria de 85% do total dos direitos de voto dos participantes. 

É facultado ao Fundo, “com a finalidade de conseguir outros recursos”, receber doações ou contratar 
empréstimos junto a entidades de direito público ou privado. 

Poderá o Fundo aceitar parte da subscrição de determinado Estado sob a forma de “bônus”, cartas de 
crédito ou apólices da mesma natureza, emitidas pelo participante ou pelo depositário que o participante 
tenha eventualmente designado. Mencionados títulos não serão negociáveis, não renderão juros e serão 
resgatáveis à vista pelo seu valor nominal no crédito da conta aberta no Fundo em nome do depositário. 
(Capítulo III). 

Atendendo ao atual estado de instabilidade monetária internacional prevê o Acordo que “se a 
paridade da moeda de um Estado participante, estabelecida pelo Fundo Monetário Internacional, foi baixada 
em relação à unidade de conta, ou se sua taxa de câmbio, no parecer do Fundo, se desvalorizou de modo 
apreciável no território do participante, este último depositará no Fundo, num prazo razoável, em sua própria 
moeda, o complemento necessário para manter, no valor que tinham na época da subscrição inicial”. 
Capítulo IV) 

As condições em que poderão ser utilizados os recursos do Fundo encontram-se consubstanciados 
no Capítulo V. Exige-se, basicamente, a ocorrência de três fatores: 

– que o projeto ou programa, no parecer do Fundo, seja considerado altamover o desenvolvimento 
econômico e social no território dos Estados membros do Banco Africano de Desenvolvimento; 

– que o projeto ou programa, no parecer do Fundo, seja considerado altamente prioritário do ponto de 
vista do desenvolvimento, levando-se em conta as necessidades da região ou das regiões consideradas; e 

– que a situação e perspectivas econômicas do país-membro que solicita o financiamento “exigem 
meios de financiamento em condições privilegiadas.” 

Não serão, em hipótese alguma, concedidos financiamentos pelo Fundo quando: 
– o país-membro, no território do qual o referido projeto deve ser executado, se opõe ao mesmo; 
– quando o Fundo entender que o financiamento pode ser obtido por outros meios e em condições 

que o mesmo julgue razoável para o beneficiário. 
Os empréstimos e financiamentos concedidos pelo Fundo não serão vinculados a exigências de 

aquisição de material ou serviços em determinado país, é o que prevê o § 4º do art. 15: 
“O Fundo não impõe como condição que as quantias provenientes de seus financiamento sejam 

gastas nos territórios de determinado Estado participante ou membro.” 
Quanto às pessoas que poderão receber financiamento através do Fundo, estipula o § 3º do art. 16 

que: 
“O Fundo pode fornecer meios de financiamento: 
a) a qualquer membro, subdivisão geográfica ou administrativa, ou qualquer órgão do referido 

membro; 
b) a qualquer instituição ou empresa situada no território de um membro; 
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c) a qualquer instituição ou qualquer órgão regional ou sub-regional que se ocupa do 

desenvolvimento nos territórios dos membros.” 
Será vedado ao Fundo intervir, de qualquer maneira, nos assunts políticos dos Estados membros. As 

decisões por ele adotadas serão “motivadas exclusivamente por considerações relacionadas com o 
desenvolvimento econômico e social dos seus membros”. 

O Capítulo VI trata da estrutura administrativa do novo organismo. O órgão supremo, a quem caberá 
todos os poderes, será o “Conselho de Governadores”. Este “Conselho” será composto dos representantes 
governamentais junto ao Banco Africano de Desenvolvimento e de um representante de cada país 
signatários do presente tratado. É prevista uma reunião ordinária anual e tantas extraordinárias quanto 
necessárias sejam, a critério do próprio Conselho de Governadores ou a pedido do Conselho de 
Administração. O quorum mínimo necessário para qualquer reunião deverá ser o correspondente a “uma 
maioria do numero total dos governadores” que represente “pelo menos três quartos do total dos 
governadores” que represente “pelo menos três quartos do total dos votos dos participantes”. Considerando-
se que mencionado órgão, pela sua própria natureza, não pode exercer a função executiva, é-lhe facultado 
delegar poderes ao Conselho de Administração, excetuando-se os seguintes: 

“i) admitir novos participantes e determinar as condições de sua admissão; 
ii) autorizar subscrições adicionais por força do art. 7º e determinar as modalidades e condições 

referentes às mesmas; 
iii) suspender um participante; 
iv) conhecer, ou não, os recursos levados a efeito contra as decisões do Conselho de Administração 

em matéria de interpretação ou aplicação do presente Acordo; 
v) autorizar que sejam firmados convênios gerais de cooperação com outras organizações 

internacionais, salvo se se tratarem de convênios de caráter temporário ou administrativo. 
vi) escolher peritos contadores que não pertençam ao quadro funcional do Fundo, encarregado de 

verificar as contas do mesmo e de reconhecer como autênticos o balanço e a relação das receitas e 
despesas do Fundo; 

vii) aprovar, após exame do relatório dos peritos contadores, o balanço e a relação das receitas e 
despesas do Fundo; 

viii) modificar o presente Acordo; 
ix) decidir sobre a suspensão definitiva das operações do Fundo e repartir seus haveres; e 
x) exercer todos os outros poderes que o presente Acordo confere expressamente ao Conselho dos 

Governadores.” 
O Conselho de Administradores é o órgão eminentemente executivo da Organização. Será composto 

de doze membros, sendo que seis serão indicados pelo Banco Africano de Desenvolvimento e os outros 
seis pelos países signatários do presente Acordo. Dispõe o art. 26 que ao Conselho de Administração 
caberá gerir as operações do Fundo e em especial. 

“i) preparar o trabalho do Conselho dos Governadores; 
ii) segundo as diretrizes gerais que lhe dá o Conselho dos Governadores, toma decisões referentes 

aos empréstimos individuais e outros meios de financiamento que o Fundo deva conceder por força do 
presente Acordo; 

iii) adota os regimentos e outras medidas necessárias para que as contas e registros contábeis das 
operações do Fundo sejam lançadas e verificadas regularmente e de modo adequado; 

iv) zela pelo mais eficiente e econômico funcionamento dos serviços do Fundo; 
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v) submete as contas de cada exercício financeiro à aprovação do Conselho dos Governadores por 

ocasião de cada reunião anual, estabelecendo, na medida do necessário, uma distinção entre as contas 
relativas as operações gerais do Fundo e as das operações financiadas por meio dos recursos postos à 
disposição do Fundo de acordo com o art. 8º; 

vi) submete um relatório anual à aprovação do Conselho dos Governadores por ocasião de cada 
reunião anual; e 

vii) aprova o orçamento, o programa geral e a política de financiamento do Fundo, levando em conta 
recursos respectivamente disponíveis para estes fins.” 

Quanto ao sistema de votação, prevê o art. 29 que “o Banco e o grupo dos Estados participantes 
detêm, cada um, 1.000 votos”. Cada bloco de 1.000 votos será distribuído entre os membros do Banco e os 
signatários do Fundo, respectivamente, em proporções aos montantes subscritos em cada uma das 
Instituições. 

O Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento será o Presidente ex officio do Fundo. É o que 
reza o art. 30 do Ajuste em apreço. 

Especial atenção merece o art. 51 que dispõe sobre as emendas ao presente Acordo. É previsto que 
“qualquer proposta com a finalidade de trazer modificações ao presente Acordo deverá ser transmitida ao 
Presidente do Conselho dos Governadores que a submete à apreciação do referido Conselho”. Se 
aprovada por este órgão, o Fundo perguntará “aos participantes por meio de carta ou telegrama circular, se 
eles aceitam a referida emenda. Se os três quartos dos participantes, dispondo de oitenta e cinco por cento 
dos votos, aceitam a emenda proposta, o Fundo ratifica essa decisão numa comunicação oficial dirigida aos 
participantes”. No que diz respeito ao Brasil, entretanto, convém lembrar que, face ao disposto no art. 44, 
inciso I, da Carta Magna, qualquer alteração só poderá tornar-se obrigatória após a devida aprovação 
legislativa. 

Finalmente, o Capítulo X trata da “interpretação e arbitragem”. As disposições ali contidas são usuais 
em Acordos desta natureza e reproduzem, de um modo geral, as normas adotadas em outros atos 
internacionais já firmados pelo Brasil, tal como o Convênio Constitutivo do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. 

Nos Anexos A e B, que acompanham o Ajuste sob exame, temos, respectivamente, “os países que 
poderão tornar-se participantes fundadores com as respectivas quotas de subscrição” e “o modo de 
designação e escolha dos administradores”. 

Acreditamos que a maioria dos países africanos se preocupa, no momento, em romper a 
dependência econômica que ainda os mantém atrelados à economia das ex-metrópoles. Neste contexto, o 
Brasil poderá atuar como importante fonte de alternativa de suprimento de bens e serviços, o que, aliás, 
vem ao encontro dos nossos interesses de ampliar os mercados compradores externos. Não poderíamos, 
pois, deixar de concordar com o Sr. Ministro da Fazenda quando, ao aludir ao presente ato internacional 
disse: 

“Descortina-se, assim, excelente oportunidade para que as empresas brasileiras, particularmente as 
de Engenharia, exportem para a África sua tecnologia e serviço, bem como para que a indústria forneça 
seus bens a um novo mercado.” 

No que compete a esta Comissão examinar, nada há que possa ser oposto à ratificação do texto, que 
foi elaborado com observância de todas as formalidades legais e protocolares, atendendo às exigências de 
reciprocidade de tratamento entre as Partes Contratantes. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do texto do presente Acordo, nos termos do Projeto de 
Decreto Legislativo anexo. 

Sala das Comissões, em 11 de outubro de 1973. – Carvalho Pinto, Presidente – Fernando Corrêa, 
Relator – Dinarte Mariz – Accioly Filho – Carlos Lindenberg – Arnon de Mello – Fausto Castelo-Branco – 
Jessé Freire – Emival Caiado – João Calmon. 
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PARECER Nº 554, DE 1973 
 
da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de 1973. 
 
Relator: Sr. Helvídio Nunes 
Em cumprimento ao disposto no art. 44, item I, da Constituição, o Senhor Presidente da República, 

com Mensagem nº 198, de 1973, submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo 
Constitutivo do Fundo Africano de Desenvolvimento, firmado pelo Brasil, pelo Banco Africano de 
Desenvolvimento e por outros países, em 29 de novembro de 1972, em Abidjã. 

Acompanha a Mensagem Presidencial Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, da qual transcrevemos os seguintes trechos que, a nosso ver, justificam o fato do 
Brasil ter firmado o presente “Acordo”: 

“Para firmar o Acordo em apreço o representante do Governo brasileiro contou com a necessária 
autorização de Vossa Excelência, concedida em Exposição de Motivos que sobre o assunto lhe dirigiu o 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 

–––––––––– O Fundo destina-se a exercer o papel de instrumento propulsor de programas efetivos 
dê desenvolvimento econômico-social dos países integrantes do Banco Africano de Desenvolvimento, assim 
como promover a cooperação regional e o comércio internacional em particular entre os seus membros. 

–––––––––– No tocante à participação do Brasil no Fundo através da quota de dois milhões de 
dólares, que esta circunstância enseja às empresas brasileiras consideráveis oportunidades de 
concorrerem, com obras e serviços, para a execução de projetos em toda a África, o que, de outra maneira, 
não seria possível.” 

A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, acima citada, esclarece: 
“Visitou recentemente o Brasil o Senhor Ola Vicent, Vice-Presidente do Banco Africano de 

Desenvolvimento, em missão relacionada com o estabelecimento de um Fundo Africano de 
Desenvolvimento ligado àquela instituição. 

Esse Fundo visa à obtenção de recursos externos, complementares aos do Banco, e que serão 
aplicados na elaboração de estudos de viabilidade, engenharia e outros, essenciais à formulação de 
projetos financiáveis pelo Banco, bem como no financiamento dos projetos aprovados. 

Os países doadores participantes do Fundo serão os únicos a terem acesso às concorrências para a 
execução de tais projetos, bem como às concorrências para aquisição de bens constantes dos projetos. 

Descortina-se, assim, excelente oportunidade para que as empresas brasileiras, particularmente as 
de Engenharia, exportem para a África sua tecnologia e serviço, bem como para que a indústria forneça 
seus bens a um novo mercado. 

O elenco de projetos que nos foi dado conhecer relaciona, entre outros, linhas de transmissão de alta 
tensão entre a Algéria e o Marrocos, sistema sanitário e de água para o Burundi, obras portuárias no 
Camerum e Libéria, Ponte no Chad e no Zaire, hidrelétrica na Libéria, e a expansão do sistema de energia 
elétrica do Malawi. 

Assim, justifica-se, a meu ver, plenamente, como investimento altamente conveniente inscrever-se o 
Brasil entre os doadores do Fundo Africano de Desenvolvimento com uma quantia que estimo não superior 
a dois milhões de dólares.” 
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Compete a esta Comissão o exame do mérito econômico contido no texto do “Acordo Constitutivo do 
Fundo Africano de Desenvolvimento”, firmado pelo Brasil e que, segundo os Senhores Ministros de Estado 
das Relações Exteriores e da Fazenda, nos proporcionará ótimas perspectivas de exportações para a 
África, de tecnologia e serviços de engenharia, assim como de bens produzidos por nossa indústria.  

O “Fundo” tem por objetivo auxiliar o Banco a contribuir no processo de desenvolvimento econômico 
e social e na cooperação e no comércio internacional dos membros do Banco. 

Os recursos do “Fundo” constituir-se-ão das subscrições iniciais do Banco e dos Estados 
participantes, expresso em unidades de conta constante do anexo A, sendo que cada unidade de conta, 
tem o valor de 0,81851265 gramas de ouro fino. Após um levantamento de seus recursos, o “Fundo” 
poderá, se julgar desejável, autorizar um aumento geral das subscrições dos Estados participantes. O 
“Fundo” poderá, também, firmar convênios com a finalidade de conseguir outros recursos, inclusive doações 
e empréstimos, junto aos membros participantes, Estados que não sejam participantes de quaisquer 
entidades públicas ou privadas. 

Com os recursos que disporá, o “Fundo” propiciará os meios de financiamento para os projetos e 
programas que têm por finalidade promover o desenvolvimento econômico e social no território de seus 
membros e esses meios de financiamentos poderão ser fornecidos (art. 16): 

a) a qualquer membro, subdivisão geográfica ou administrativa ou qualquer órgão do referido 
membro; 

b) a qualquer instituição ou empresa situada no território de um membro; 
c) a qualquer instituição ou qualquer órgão regional ou sub-regional que se ocupe do 

desenvolvimento no território dos membros. 
Não resta dúvida que, somando-se à participação do Brasil no Fundo Africano de Desenvolvimento, 

os recentes “Acordos comerciais” que firmamos com vários países africanos, os resultados que poderão 
advir serão substancialmente promissores à nossa política econômica externa. O custo inicial, para o Brasil, 
será em torno de US$ 2,000,000.00 (dois milhões de dólares), estando, porém, sujeitos às implicações 
previstas nos arts. 7º e 13º do referido “Acordo”, que transcrevemos: 

“7º – em qualquer momento que julgue oportuno fazê-lo, levando em conta o calendário de 
pagamento das subscrições iniciais dos participantes fundadores e de suas próprias operações e em 
intervalos convenientes, o Fundo faz o levantamento de seus recursos e, se o julgar desejável, pode 
autorizar um aumento geral das subscrições dos Estados participantes de acordo com as modalidades e 
condições que determinar. 

Não obstante o que precede, aumentos gerais ou individuais do montante das subscrições podem ser 
autorizados a qualquer momento, com a condição de que um aumento individual seja considerado apenas 
no caso em que o Estado interessado participante faça um pedido neste sentido. 

Quando uma subscrição adicional individual for autorizada de acordo com o § 1º, cada Estado 
participante tem toda liberdade para subscrever, em condições razoáveis fixadas pelo fundo e não menos 
favoráveis do que as prescrições pelo citado parágrafo, um montante que permita manter seus direitos de 
voto em um mesmo valor proporcional com relação aos outros Estados participantes. 

Nenhum Estado participante tem obrigação de subscrever montantes adicionais em caso de aumento 
geral ou individual das subscrições. 
 



– 172 – 
 

As referidas autorizações relativas aos aumentos gerais referidos no § são concedidas e as decisões 
relativas aos aumentos são adotadas por maioria de oitenta e cinco por cento do total dos direitos de voto 
dos participantes. 

13º – Se a paridade da moeda de um Estado participante, estabelecida pelo Fundo Monetário 
Internacional, for abaixada em relação à unidade de conta ou se a sua taxa de câmbio, no parecer do 
Fundo, se desvalorizou de modo apreciável no território do participante, este último deposita no Fundo, num 
prazo razoável em sua própria moeda, o complemento necessário para manter, no valor que tinham na 
época da subscrição inicial, os haveres nesta moeda depositados no Fundo pelo referido participante por 
força do art. 6º e do conformidade com as disposições do presente parágrafo, quer esta moeda esteja, ou 
não, em poder do Fundo, sob a forma de bônus, cartas de crédito ou outras obrigações aceitas de 
conformidade com o art. 9º. As disposições precedentes somente se aplicam, entretanto, nos casos e na 
medida em que a referida moeda não foi inicialmente gasta ou convertida em outra moeda. 

Se a paridade de moeda de um Estado participante aumentou em relação à unidade de conta, ou se 
a sua taxa de câmbio, no parecer do Fundo, sofreu uma alta importante no território do participante, o Fundo 
restitui ao referido participante, num prazo razoável, um montante desta moeda igual ao aumento do valor 
dos haveres na mesma moeda aos quais se aplicam as disposições do § 1º. 

O Fundo pode renunciar à aplicação das disposições do presente artigo ou declará-las inoperantes, 
quando o Fundo Monetário Internacional levar a efeito uma modificação uniformemente proporcional da 
paridade das moedas de todos os Estados participantes.” 

Finalizando, esta Comissão considera a participação do Brasil no mencionado “Fundo” de elevado 
interesse aos setores produtivos de nossa economia, especialmente ao setor de engenharia, detentora de 
um elevado nível tecnológico e com excelente experiências na exportação de know-how. 

Do exposto, somos pela aprovação do Acordo em exame, na forma do presente projeto de decreto 
legislativo. 

Sala das Comissões, 18 de outubro de 1973. – Renato Franco, Presidente, eventual – Helvídio 
Nunes, Relator – Luiz Cavalcante – Geraldo Mesquita – Amaral Peixoto – Teotônio Vilela – José Augusto. 
 

PARECER Nº 555, DE 1973 
 

da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de 1973. 
 
Relator: Sr. Virgílio Távora 
O Senhor Presidente da República encaminha Mensagem submetendo à deliberação do Congresso 

Nacional, nos termos do art. 44, item I, da Constituição Federal, o texto do “Acordo Constitutivo do Fundo 
Africano de Desenvolvimento, firmado pelo Brasil, pelo Banco Africano de Desenvolvimento e por outros 
países, em 29 de novembro de 1972, em Abidjã.” 

A Mensagem Presidencial se faz acompanhar de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Relações Exteriores. 

Na Câmara dos Deputados, a matéria obteve, inicialmente, parecer favorável da Comissão de 
Relações Exteriores, concluindo pela apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 122-B, de 1973, 
que aprova o texto do Ajuste em foco. 
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Naquela Casa do Congresso, também a Comissão de Constituição e Justiça opinou pela 
constitucionalidade e juridicidade do projeto e, ainda, a Comissão de Economia, Indústria e Comércio foi de 
parecer favorável ao projeto. 

Justificando a aprovação do Acordo, diz o Ministro de Estado das Relações Exteriores, em sua 
Exposição de Motivos: 

“Além do Brasil, assinaram o ato constitutivo do Fundo, igualmente na qualidade de membros-
fundadores, os seguintes países: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, Itália, Japão, Noruega, Países 
Baixos, Suécia, Suíça, Reino Unido e República Federal da Alemanha, e o Banco Africano de 
Desenvolvimento; deixaram de fazê-lo os Estados Unidos da América, a Espanha e a Iugoslávia, havendo, 
na ocasião, os representantes norte-americano e espanhol adiantado que seus países pretendem 
subscrever o Acordo em futuro próximo. 

Conforme é do conhecimento de Vossa Excelência, o Fundo destina-se a exercer o papel de 
instrumento propulsor de programas efetivos de desenvolvimento econômico – social dos países integrantes 
do Banco Africano de Desenvolvimento, assim como promover a cooperação regional e o comércio 
internacional, em particular entre os seus membros. 

O Acordo prevê a adesão de outros Estados na condição de não-fundadores, desde que membros 
das Nações Unidas ou de algum de seus organismos especializados, impondo-se, em casos tais, condições 
compatíveis com os objetivos e requisitos do Fundo e aprovadas pela resolução unânime dos membros-
fundadores. 

Vale assinalar, no tocante à participação do Brasil no Fundo, através da quota de dois milhões de 
dólares, que esta circunstância enseja às empresas brasileiras consideráveis oportunidades de 
concorrerem, com obras e serviços, para a execução de projetos em toda a África, o que, de outra maneira, 
não seria possível.” 

O texto justificador esclarece o objetivo a que se destina o Fundo Africano de Desenvolvimento. 
Para Brasil, o Acordo representa a abertura de novos mercados para os nossos produtos e serviços, 

que é uma das metas mais importantes do Governo, na área do comércio exterior. 
Os arts. 4º e seguintes do Acordo estabelecem as fontes de recursos do Fundo, que são: 
1) subscrições do Banco; 
2) subscrições dos Estados participantes; 
3) quaisquer outros recursos obtidos pelo Fundo; 
4) quantias resultantes de operações do Fundo ou reincorporadas ao Fundo a quaisquer títulos. 
Quanto ao aspecto financeiro, deve-se salientar que a participação brasileira na constituição do 

Fundo é com uma quota de dois milhões de dólares. 
Antes de firmar o Acordo, o representante brasileiro obteve a autorização do Senhor Presidente da 

República, exarada em Exposição de Motivos do Ministro de Estado da Fazenda. 
No que se refere a competência da Comissão de Finanças, nada temos a opor ao Projeto de Decreto 

Legislativo sob exame e opinamos pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1973. – João Cleofas, Presidente – Virgílio Távora, Relator – 

Wilson Gonçalves – Carvalho Pinto – Celso Ramos – Tarso Dutra – Cattete Pinheiro – Lenoir Vargas – 
Alexandre Costa. 
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PARECER Nº 556, DE 1973 
 

da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 96/73 – DF, que estima a 
receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o Exercício de 1974 – Secretaria de Governo e Secretaria 
de Serviços Sociais. 

 
Relator: Sr. Waldemar Alcântara 
Em cumprimento ao disposto no art. 57, inciso IV, combinado com o art. 17, § 1º, da Constituição, o 

Senhor Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal o presente projeto de lei, que 
estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício de 1974. 

Dentro do esquema de trabalho desta Comissão, coube-nos o estudo dos recursos orçamentários de 
duas importantes Secretarias: a de Governo e a de Serviços Sociais. Ambas, curiosamente, entrelaçadas 
em suas finalidades essenciais, pois, enquanto à primeira incumbe as tarefas de planejar, administrar e 
prover os meios administrativos e materiais para a consolidação de Brasília e suas “cidades-satélites”, hoje 
chamadas “Regiões Administrativas”, a segunda visa a alcançar a integração social daqueles que, carentes 
de recursos e amparo, vieram, dos pontos mais distantes do País, para a Capital da República, em busca 
de trabalho, de melhores dias e, até mesmo, da realização de ideais. 

A Secretaria de Governo compõe-se, basicamente, dos seguintes órgãos: 
– Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central (CODEPLAN); 
– Gabinete do Secretário; 
– Coordenação de Planos e Recursos; 
– Coordenação do Sistema de Racionalização e Produtividade; 
– Coordenação de Administração Regional; 
– Coordenação de Estruturação Administrativa; 
– Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central (CODEPLAN); 
– Comissões Executivas de Projetos Específicos; 
– Sete Administrações Regionais e as Administrações da cidade-satélite do Núcleo Bandeirante e do 

Setor Residencial, Indústria e Abastecimento. 
Numa análise comparativa das propostas orçamentárias de 1972, 1973 e 1974, verifica-se que, na 

evolução das despesas setoriais em função da despesa global, não houve acréscimos dignos de realce, o 
que evidencia uma perfeita adequação dos programas à sua execução. Assim, enquanto que a despesa 
programada da Secretaria de Governo refletia, em 1973, 22,36% do orçamento total, para 1974, esse índice 
sofreu um acréscimo de apenas 2,22%. 

Por outro lado, se em termos percentuais tal acréscimo é ínfimo, o mesmo já não ocorre quando a 
comparação é feita em termos reais ou quantitativos. A expressiva melhoria da receita do Distrito Federal, 
devido em grande parte ao crescimento vegetativo da arrecadação dos impostos, o que vale dizer, ao 
próprio desenvolvimento da Cidade, permitiu um substancial aumento das dotações. 

Assim, as despesas correntes desta Secretaria, que eram, em 1973, da ordem de 19 milhões, 
passaram, em 1974, para 51 milhões, ao passo que as despesas de capital regrediram de 9 milhões e meio 
para, apenas, 1 milhão e quatrocentos mil cruzeiros. 

Onde se pode melhor notar a evolução dos gastos públicos em benefício da integral  
consolidação da Capital é nas dotações para as chamadas Regiões Administrativas. O  
Quadro abaixo é por si só esclarecedor. Para aplicação em pro- 
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gramas de Administração, Energia Elétrica, Educação, Habitação e Planejamento Urbano, estão 
programadas as seguintes despesas: 

 
 1974 1973 

Gama 9.287.000 3.088.000 

Taguatinga 3.939.000 13.390.000 

Brazlândia 3.293.000 1.581.000 

Sobradinho 7.411.000 2.699.000 

Planaltina 5.033.000 2.109.000 

Indústria e Abastecimento 4.481.000 – 

Núcleo Bandeirante 3.230.000 – 
 
Na composição dessas despesas, vale ressaltar que cerca de 50% estão destinados ao Setor de 

Habitação e Planejamento Urbano, evidenciando a preocupação do Governo em atender a um dos pontos 
mais cruciais desta Capital, cujo crescimento demográfico relativo vem sendo, há muito, o mais alto do País. 

Se tal crescimento exige, de um lado, todo um complexo de providências de ordem administrativa, de 
planejamento coordenado, de estudos e pesquisas para possibilitar a formação de uma infra-estrutura 
capacitada a resolver os problemas decorrentes de uma Cidade em expansão, de outro, há que se cuidar 
da questão social. 

Nesse sentido, como acentua a Exposição de Motivos do Governador do Distrito Federal: 
“Grande incentivo tem sido dado, pelo atual Governo, aos programas de assistência ao menor e aos 

migrantes, além do esforço em desenvolvimento visando integrar, à vida urbana, parcela das populações 
das cidades-satélites, através de projetos como o de Crédito Social Orientado, de convênio com instituições 
privadas e atendimento direto pela rede de serviços mantidos pela Fundação do Serviço Social.” 

Nesse campo é que atua a Secretaria de Serviços Sociais, cuja área de competência, além dos 
serviços acima citados, abrange estudos do mercado de trabalho, capacitação profissional, desenvolvimento 
do artesanato, extinção de favelas, construção de habitações de interesse social e obras sociais de um 
modo geral. 

Essa Secretaria compõe-se dos seguintes órgãos: 
– Gabinete do Secretário, 
– Departamento de Desenvolvimento Social, 
– Divisão de Administração Geral, 
– Fundação do Serviço Social do Distrito Federal, 
– Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda – SHIS, 
– Comissão de Erradicação de Núcleos Provisórios. 
Para o atendimento dos encargos que lhe são afetos, a Secretaria de Serviços Sociais conta com 

uma dotação de Cr$ 19.408.000 distribuída, quanto à natureza, em Cr$ 17.513.000 para as despesas 
correntes e Cr$ 1.875.000 para as despesas de capital. Nota-se, portanto, uma elevação de, 
aproximadamente, 50% em relação ao Orçamento de 1973, o que se justifica face à intensificação 
 dos serviços assistenciais, em especial à erradicação de favelas e a implantação  
de novos núcleos habitacionais, como o de Ceilândia, para onde foram transferidos cerca de 
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100 mil operários que moravam em condições sub-humanas nas adjacênciais de Brasília. 

Notamos ser necessário a apresentação de uma emenda de redação para melhor caracterizar a 
destinação das subvenções sociais oferecidas pelos Senhores Senadores que deverão figurar na lei em 
adendo, sob a rubrica 3.2.1.5. 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto, na parte referente à Secretaria de Governo e 
à Secretaria de Serviços Sociais, com a seguinte emenda: 
 

EMENDA Nº     – DF 
 
Secretaria de Serviços Sociais 
 
Onde se lê: 
 
PROGRAMA 03 – ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 
 
Subprograma 04 – Assistência Social 
 
SSS 2.022 – Subvenções às Entidades Privadas do Distrito Federal – 500.000. 
Acrescente-se no final: 
“, conforme Adendo “B.” 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1973. – Cattete Pinheiro, Presidente – Walter Alcântara, 

Relator – Fernando Corrêa – Carlos Lindenberg – José Augusto – Nelson Carneiro – Heitor Dias – Dinarte 
Mariz. 

 
PARECER Nº 557, DE 1973 

 
da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 96, de 1973, que estima a 

Receita e Fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 1974, partes relativas ao 
Gabinete do Governador e Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

 
Relator: Sr. Antonio Fernandes. 
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem nº 199, de 1973 (nº 289/73, na origem), 

submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 57, IV, combinado com o art. 17, § 1º, da 
Constituição, projeto de lei que “estima a Receita e Fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exercício 
Financeiro de 1974”. 

Acompanha a Mensagem Presidencial Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito 
Federal. 

2. Nos termos regimentais, fomos designados, pela Presidência desta Comissão, para examinar e 
opinar a respeito das unidades orçamentárias correspondentes ao Gabinete do Governador e Tribunal de 
Contas do Distrito Federal. 

3. De acordo com a proposta orçamentária, a Receita do Distrito Federal para o exercício financeiro 
de 1974 está estimada em Cr$ 1.055.238.600,00, pouco superior à do exercício em curso, reestimada para 
Cr$ 1.010.658.271,00. De igual valor é estimada a Despesa orçamentária do Distrito Federal, para o ano de 
1974: Cr$ 1.055.238.600,00. 

Observa, no entanto, a Exposição de Motivos do Senhor Governador que “o Distrito Federal realiza, 
sempre, uma receita superior à estimada”, em função, principalmente, da transferência adicional que realiza 
a União, no instante dos reajustes de vencimentos dos servidores civis e militares do Distrito Federal. No 
entanto complementa a Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, “essa arrecadação 
a maior não repercute com intensidade no programa de trabalho do Governo, ainda que se lhe dê aplicação 
em consonância com a diretriz federal”. 

É de ressaltar, dentre o total da Despesa do Distrito Federal, acréscimos 
 significativos nas Despesas Correntes, em decorrência de investimentos neces- 
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sários nos programas de Educação e Saúde, além de Segurança Pública, no que se demonstra a 
preocupação com as condições de bem-estar e de tranqüilidade pública exigidas para o normal 
funcionamento da Capital. Cabe acrescentar que estas Despesas refletem, muito mais, aplicações de 
capital de períodos anteriores, pois que estes serviços demandam, de modo permanente, recursos 
adicionais de manutenção, variáveis em função da natureza do investimento. 

No que respeita à educação, o Distrito Federal, nos dois graus possui uma rede de estabelecimentos 
escolares em que predomina, de modo relevante, o poder público. E mais, considerando que na área 
influência da Capital bem menores são as oportunidades, ocorre uma atração natural, o que se evidencia, a 
cada ano, pelas maiores despesas que o setor solicita. O mesmo ocorre no campo de Saúde, em que 
pacientes dos Estados próximos ao Distrito Federal, solicitam atendimento na sua rede hopitalar. 

Daí porque crescem, tanto a rede escolar como a de saúde, de tal modo que, em paralelo, a 
participação no Orçamento também se eleva. No entanto, a iniciativa social de ambas as áreas, justifica 
plenamente a concentração, pela vantagem de melhoria qualitativa que é possível obter. 

4. Especificamente, quanto aos orçamentos destinados ao Gabinete do Governador e ao Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, que nos coube relatar, a proposta destina, respectivamente, Cr$ 10.646.000,00 
e Cr$ 9.420.000,00. 

5. Sendo assim, atendendo ao disposto no art. 1º do Decreto nº 1.844, de 1971, que fixa a 
competência do Gabinete do Governador do Distrito Federal, e ao art. 27, da Lei nº 5.538, de 22 de 
novembro de 1968, no qual se estabelece o núcleo de atividades básicas do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, verifica-se que a Proposta atende às necessidades de funcionamento de ambos, em consonância 
com os objetivos de desenvolvimento do Distrito Federal. 

6. Pelo exposto e não tendo tido apresentadas quaisquer emendas, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 96, de 1973, nas partes relativas ao Gabinete do Governador e ao Tribunal de 
Contas do Distrito Federal. 

Sala das Comissões, 10 de outubro de 1973. – Cattete Pinheiro, Presidente – Antônio Fernandes, 
Relator – Carlos Lindenberg – Waldemar Alcântara – Nelson Carneiro – Fernando Corrêa – Heitor Dias – 
Dinarte Mariz. 

 
PARECER Nº 558, DE 1973 

 
da Comissão do Distrito Federal, ao Projeto de Lei do Senado nº 96, de 1973, que estima a Receita e 

fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1974. 
I – Secretaria de Administração 
II – Procuradoria Geral  
 
Relator: Sr. Dinarte Mariz 
I – O Senhor Presidente da República, com a Mensagem nº 199, de 1973 (nº 289/73, na origem), 

encaminhou ao Senado Federal, nos termos do art. 57, inciso IV, combinado com o art. 17, § 1º, da 
Constituição, o anexo projeto de lei, que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o 
Exercício Financeiro de 1974. 

Justificando a Proposta Orçamentária, apoiada pela Presidência da República, o Senhor Governador 
do Distrito Federal tem a oportunidade de registrar, num dos seus trechos, o seguinte: 

“No 14º ano de sua inauguração, abre-se Brasília à efetiva integração nacional, harmonizando-se 
com a economia da região e tornando-se instrumento de conquista do Centro-Norte e do Oeste 
 brasileiros. Nesse sentido, o projeto que estrutura as bases para o desenvolvimento integrado 
 de toda a área de influência desta Capital vem colhendo a mais franca participação dos Estados  
de Goiás e de Minas Gerais. Com essa integração de esforços em torno de objetivos 
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vinculados a uma problemática comum, poder-se-á comandar todo o processo de desenvolvimento regional 
suscitado por Brasília. É dentro dessa filosofia que vem o Distrito Federal procurando desenvolver sua 
atividade governamental.” 

O projeto de lei sob exame, conforme se verifica no seu art. 1º, “estima a Receita em Cr$ 
1.229.388.039,00 (um bilhão, duzentos e vinte e nove milhões, trezentos e vinte e nove milhões, trezentos e 
oitenta e oito mil, e trinta e nove cruzeiros) e fixa a Despesa em igual importância”. 

À Secretaria de Administração são destinadas, para 1974, Cr$ 36.968.000 – podendo-se analisar a 
natureza das despesas através do seguinte quadro: 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

NATUREZA DE DESPESA 
Cr$ 1,00 

Código Designação da Despesa Valor Soma Total 

3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES .........................................   36.318.000 
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO ..........................................  26.378.000  
3.1.1.0 Pessoal    
3.1.1.1 Pessoal Civil ................................................................ 18.441.000   
3.1.2.0 Material de Consumo .................................................. 4.410.000   
3.1.3.0 Serviços de Terceiros ................................................. 3.200.000   
3.1.4.0 Encargos Diversos ...................................................... 297.000   
3.1.5.0 Despesas de Exercícios Anteriores ............................ 

......................................... 
30.000   

3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES............................. 
......................................... 

 9.940.000  
3.2.3.0 Transferências de Assistência e Previdência Social .. 7.680.000   
3.2.7.0 Diversas Transferências Correntes.............................. 

......................................... ......................................... 
2.250.000   

4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL............................................   650.000 
4.1.0.0 INVESTIMENTO .........................................................  650.000  
4.1.3.0 Equipamentos e Instalações ....................................... 450.000   
4.1.4.0 Material Permanente ................................................... 200.000   

 Total Geral da Secretaria de Administração ...............   36.968.000 

 
O quantitativo reservado à Secretaria de Administração, pois, representa 3,5% do global da Proposta 

Orçamentária. 
Sobre o “Programa Administração” – cuja despesa para 1974 está fixada em Cr$ 259.451.600, num 

percentual de 24,58% em relação aos demais Programas – convém transcrever trecho da Exposição de 
Motivos firmada pelo Senhor Governador do Distrito Federal: 

“Permito-me destacar ainda, no presente documento, que a despesa com Pessoal, na 
Administração Direta do Distrito Federal, apresentará até o final do exercício, em relação a 1972, um 
crescimento de apenas 18,80%, no qual já se inclui o reajustamento dos vencimentos dos seus 
servidores civis e militares em 15% nos termos do Decreto-Lei nº 1.258, de 13 de fevereiro  
de 1973 e a adequação do seu Quadro de Pessoal às crescentes responsabilidades do  
Governo numa Capital que, mesmo consolidada politicamente, ainda está sendo formada em sua 
contextura social, arquitetônica e urbanística. Quanto à Administração Indireta, mesmo cessando 
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as subvenções para algumas empresas, que se tornaram auto-suficientes no atual período governamental, 
justifica-se o crescimento desse item da despesa, em 40,50%, também em comparação a 1972, em razão 
da ampliação da oferta de vagas nas escolas oficiais, da conclusão de três modernos Centros de Ensino 
para Excepcionais, do crescimento da rede hospitalar, da intensificação dos programas de atendimento ao 
menor, etc., computando-se, nesse percentual, o reajustamento dos salários dos empregados das 
Fundações instituídas pelo Distrito Federal. Esse esforço de contenção no custeio da máquina 
administrativa, sem sacrifício de sua eficiência, já que resulta da utilização racional dos recursos humanos 
disponíveis, está permitindo que se cheque, em termos reais, ao final do exercício, com o maior nível de 
aplicações em Despesas de Capital, partindo de 1969, ano em que tive a honra de ser convocado por 
Vossa Excelência para a Missão de governar o Distrito Federal.” 

II – A Procuradoria Geral são destinados Cr$ 6.910.000 para 1974, podendo ser compreendido o 
objetivo de tal quantitativo através do seguinte quadro da natureza de suas despesas: 
 

PROCURADORIA GERAL 
 

NATUREZA DA DESPESA 
Cr$ 1,00 

Código Designação da Despesa Valor Soma Total 

3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES .........................................   6.730.000 
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO ..........................................  6.538.000  
3.1.1.0 Pessoal    
3.1.1.1 Pessoal Civil ................................................................ 6.014.000 6.538.000  
3.1.2.0 Material de Consumo .................................................. 104.000   
3.1.3.0 Serviços de Terceiros ................................................. 265.000   
3.1.4.0 Encargos Diversos ...................................................... 136.000   
3.1.5.0 Despesas de Exercícios Anteriores ............................ 19.000   
3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.............................  192.000  
3.2.3.0 Transferências da Assistência e Previdência Social .. 192.000   
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL ...........................................   180.000 
4.1.0.0 INVESTIMENTOS .......................................................  100.000  
4.1.0.0 Equipamentos e Instalações ....................................... 120.000   
4.1.4.0 Material Permanente ................................................... 60.000   

 Total Geral da Procuradoria Geral...............................   6.910.000 

 
O quantitativo que se vincula à Procuradoria Geral, em conseqüência, representa 0,7% do global da 

Proposta Orçamentária. 
Nenhum fato de relevo a apreciar em torno deste subanexo. 
Examinando, pormenorizadamente, o Projeto de Lei nº 96, de 1973, nada encontramos que lhe possa 

ser oposto, na parte relativa à Secretaria de Administração e à Procuradoria Geral do Governo do Distrito 
Federal, razão pela qual opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões 10 de outubro de 1973. – Cattete Pinheiro, Presidente – Dinarte Mariz, Relator – 
Heitor Dias – Antônio Fernandes – Carlos Lindenberg – Waldemar Alcântara – Fernando Corrêa. 
 
Publicado no DCN (Seção II) de 23-10-73 
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PARECER Nº 559, DE 1973 
 
da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 96, de 1973 (Mensagem nº 

199, de 1973), que “estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 
1974”. – Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. 

 
Relator: Sr. Osires Teixeira 
O Senhor Presidente da República, na forma do art. 57, inciso IV, combinado com o art. 17, § 1º, da 

Constituição, submete à apreciação do Senado Federal, acompanhado de Exposição de Motivos (nº 11/73 – 
CAG) do Senhor Governador do Distrito Federal, a proposta Orçamentária referente ao exercício financeiro 
de 1974. 

2. Coube-nos a tarefa de estudar e opinar sobre a parte referente às seguintes Unidades 
Orçamentárias: Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar do Distrito Federal e Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal. 

3. A Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal esclarece: 
“Como tem sido reiteradamente demonstrado pelo Distrito Federal, as suas Despesas Correntes têm 

crescido de modo significativo, como decorrência dos necessários investimentos nos programas de 
Educação e Saúde que, ao lado do programa Segurança Pública, constituem-se em indisfarçáveis 
preocupações do Governo local, em vista das condições de bem-estar e de tranqüilidade pública exigidas 
para o normal funcionamento desta Capital. 

Pouco elásticas, essas Despesas refletem no exercício considerado, as aplicações de Capital nos 
períodos anteriores, já que os serviços implantados demandam, de modo permanente, recursos adicionais 
para sua manutenção, variáveis em função da natureza do investimento.” 

E prossegue: 
“No Programa Defesa e Segurança, há que se oferecer os recursos humanos e materiais compatíveis 

à eficiência exigida por essa atividade, na parte de responsabilidade do Distrito Federal, a fim de assegurar, 
de modo integrado com os órgãos federais, a tranqüilidade existente na Capital da República.” 

4. Examinemos, com algum pormenor, cada uma das Unidades Orçamentárias.  
 
I – Secretaria de Segurança Pública (SEP) 
 
O Demonstrativo das Despesas pelas Unidades Orçamentárias, segundo os Programas, mostra que 

a área de Defesa e Segurança foi contemplada com uma dotação de Cr$ 138.113.000,00, o que representa 
13,09% do Orçamento. No exercício que se finda, o mesmo Programa aparece com 12,35% das Despesas 
Globais. 

5. À Secretaria de Segurança Pública (SEP) compete basicamente (art. 1º do Decreto nº 2.090, de 30 
de outubro de 1972): 

– planejar, coordenar, executar, controlar e supervisionar as atividades de natureza policial, 
objetivando assegurar o livre exercício dos Poderes constituídos, a ordem e a segurança pública; 

– promover o intercâmbio policial com organizações congêneres, nacionais ou estrangeiros; 
– proceder à apuração de infrações penais e desempenhar quaisquer outras atribuições de polícia 

judiciária; 
– colaborar na organização e execução de serviços policiais relacionados à prevenção e repressão 

de criminalidade interestadual; 
– administrar os estabelecimentos penais e promover a implantação de métodos e técnicas modernas 

na política carcerária; 
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– organizar, planejar e executar os serviços concernentes à engenharia de tráfego e trânsito em geral; 
– estruturar e executar os serviços de perícia e identificação datiloscópica, civil e militar; 
– executar, setorialmente, as atividades relativas à administração de pessoal, material, orçamento, 

contabilidade e outros serviços auxiliares da Secretaria; 
– emprestar ampla cooperação às autoridades administrativas e judiciárias, no tocante à aplicação de 

medidas legais e regulamentares; 
– promover o aprimoramento cultural e profissional dos servidores policiais, mediante a instituição de 

cursos de formação, treinamento e aperfeiçoamento funcional; e 
– desempenhar quaisquer outras atribuições que se enquadrem no âmbito de sua competência geral 

ou específica. 
6. Para a execução das atribuições acima referidas, a SEP tem a seguinte estrutura (art. 2º, do 

Decreto nº 2.090, de 30 de outubro de 1972): 
 
Órgãos Centrais 

 
Gabinete do Secretário; 
Polícia Civil do Distrito Federal; 
Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN). 
 
Órgãos Autônomos sem Personalidade Jurídica 

 
Departamento de Administração Geral; 
Polícia Militar do Distrito Federal; 
Corpo de Bombeiro do Distrito Federal; 
 
Órgãos de Deliberação Coletiva 

 
Conselho Superior de Informações e Operações Policiais; 
Conselho de Trânsito do Distrito Federal. 
Excluída a dotação consignada à Política Militar e ao Corpo de Bombeiros, para a execução de seu 

Programa de Trabalho, contará a Secretaria de Segurança Pública com recursos da ordem de Cr$ 
48.853,00 para o custeio de pessoal civil e militar, reequipamento, renovação de frotas de veículos e plano 
de edificações, além do subprograma rodoviário com os encargos de sinalização das vias públicas. 

 
7. Polícia Militar do Distrito Federal 
 
Para o desenvolvimento do mesmo Programa: Defesa e Segurança, contará a PMDF para o exercício 

de 1974, com uma dotação de Cr$ 55.160.000,00 (cinqüenta e cinco milhões, cento e sessenta mil 
cruzeiros) para o custeio de suas múltiplas atividades, imprescindíveis à ordem e a tranqüilidade pública. 

 
8. Corpo de Bombeiros do Distrito Federal 
 
Essa Unidade engloba uma despesa de Cr$ 36.800,000,00 (trinta e seis milhões e oitocentos mil 

cruzeiros); observa-se que o CBDF aplicará Cr$ 2.900.000,00 nos subprogramas 1.018 e 1.057 destinados 
ao reequipamento e ao plano de edificações. 

9. Assim, o relacionamento das despesas previstas para o próximo exercício financeiro da Secretaria 
de Segurança Pública (órgão Central) e dos órgãos descentralizados sem personalidade jurídica (Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros) ascende à cifra de 138 milhões e 113 mil cruzeiros. 
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1. Foram estas as principais referências que desejávamos fazer ao Projeto de Lei do Senado nº 96, 

de 1973 – DF, para as Unidades Orçamentárias que nos foram distribuídas para relatar. 
11. No prazo regimental, não foram apresentadas emendas aos Programas de Trabalho das referidas 

Unidades. 
12. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto, na parte referente às Unidades 

Orçamentárias do Poder Executivo do Distrito Federal: Secretaria de Segurança Pública (SEP), Polícia 
Militar do Distrito Federal (PMDF) e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBDF). 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 1973. – Cattete Pinheiro, Presidente – Osires Teixeira, Relator 
– Valdemar Alcântara – Carlos Lindenberg – Fernando Corrêa – Heitor Dias – Dinarte Mariz – Nelson 
Carneiro – José Augusto. 

 
PARECER Nº 560, de 1973 

 
da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 96, de 1973, que "estima a 

Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 1974, partes relativas: à 
Secretaria de Educação e Cultura e ao Departamento de Turismo". 

 
Relator: Sr. Cattete Pinheiro 
 
1 – Secretaria de Educação e Cultura 
 
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem nº 199/73, encaminha à consideração do 

Senado Federal, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, o 
presente Projeto de Lei que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exercício 
Financeiro de 1974". 

Avoquei para relatar as Unidades Orçamentárias Secretaria de Educação e Cultura e Departamento 
de Turismo, procurando participar um pouco mais desses trabalhos. 

A proposta do Executivo evidencia mais uma vez que, em função de variáveis que lhe são peculiares, 
o Distrito Federal apresenta, sempre, uma receita superior à estimada, sendo que a prevista para o próximo 
exercício deverá atingir a cifra de Cr$ 1.055.600,00 (um bilhão, cinqüenta e cinco milhões, duzentos e trinta 
e oito mil e seiscentos cruzeiros), assim discriminados: 

 
Receitas correntes .................................................................................................................... 914.793.600 
Receitas de Capital ................................................................................................................... 140.445.000 
Total .......................................................................................................................................... 1.055.238.600 

 
Deste montante, a participação percentual própria é de 28,71%, a do ICM sobre o trigo importado é 

calculado em 18,01% e a da União soma a importância de 53,28%. 
No tocante ao Anexo Despesa é de se ressaltar o crescimento significativo das Despesas Correntes, 

em virtude do aumento no volume de investimentos nos programas de Educação, Saúde e Segurança 
Pública. 

Em função das categorias econômicas, de maneira geral, as despesas fixadas pela proposta 
governamental refletem as aplicações de capital nos períodos anteriores, apresentando o seguinte quadro: 

 
Despesas correntes .................................................................................................................... 395.145.118 
Despesas de Capital ................................................................................................................... 126.379.221 
Total ............................................................................................................................................ 485.52,4.339 
 



– 183 – 
 
Considerando a despesa em função dos programas a serem desenvolvidos no ano vindouro, é de se 

destacar a expressiva dotação destinada ao Programa Educação, no valor de Cr$ 238.212.000 (duzentos e 
trinta e oito milhões, duzentos e doze mil cruzeiros) o que representa 22,57% das despesas fixadas por 
programa, sendo inferior apenas ao Programa Administração que irá absorver 24,58%. 

Em sua Exposição de Motivo, declara o Senhor Governador do Distrito Federal: "Na parte da 
Educação, procura o Distrito Federal ampliar a oferta de vagas, principalmente para dar cobertura à faixa de 
ensino de 1º grau, onde se manifesta a obrigação constitucional de atendimento. A melhoria da qualidade 
do ensino, além de ser intenção deste Governo, é preceito implícito da Refora preconizada pela Lei nº 
5.692, de 11 de agosto de 1971. Assim, não sé prevê apenas a construção de novas unidades, mas 
também dotá-las dos equipamentos técnico-científicos adequados ao ensino profissionalizante, base para o 
correto aceleramento da implantação, aqui, da nova filosofia que norteia o sistema .educacional brasileiro". 

Do exame da proposta, constatamos uma evolução das despesas com o Programa Educação, a partir 
do exercício financeiro de 1971 até o presente, na forma da seguinte composição percentual: 

Programa Educação: 1971 – 18,54%; 1972 – 21,20%; 1973 – 22,87%; 1974 – 22,57%. 
Comparativamente ao exercício em vigor, que absorveu 22,87% das despesas orçamentárias, a 

proposta prevê para o próximo orçamento um percentual ligeiramente inferior, da ordem de 22,57%. 
O quadro das despesas com a Educação é o seguinte: 
1. Despesa por Programa: Cr$ 
Educação ...................................................................................................................... 238.212.000 
2. Despesa por Unidade Orçamentária: 
Secretaria de Educação e Cultura ................................................................................ 230.319.000 
Do montante de Cr$ 230.319.000 que a Secretaria de Educação e Cultura irá receber do Tesouro 

para 1974, o Orçamento fixou Cr$ 204.777.000 para as Despesas Correntes e Cr$ 25.542.000 para as 
Despesas de Capital. 

A Fundação Educacional do Distrito Federal e a Fundação Cultural do Distrito Federal, que receberão 
recursos da Administração Indireta, terão, respectivamente, nas Despesas Correntes, Cr$ 50.000 e Cr$ 
120.000. 

Dentro do Programa de Trabalho da SEC, ao Subprograma Administração a proposta destinou a 
importância de Cr$ 24.553.000; ao Subprograma Ensino Fundamental, a quantia de Cr$ 198.805.000; para 
Manutenção das Atividades da Fundação Educacional do Distrito Federal, a parcela de Cr$ 177.400.000; 
para Construção, Ampliação e Equipamento de Centros de Ensino de 1º Grau, a quantia de Cr$ 14.405.000; 
e para o Programa Especial de Ensino Fundamental, a importância de Cr$ 7.000.000. 

Já para o Subprograma Ensino Médio a proposta destinou a importância, a nosso ver insuficiente, de 
apenas Cr$ 3.747.000, para Equipamento de Laboratórios e Oficinas das Unidades Escolares de 2º Grau. 

Dissemos insuficiente em face da necessidade do cumprimento do preceito da nova Lei de Ensino, 
que reformou o currículo de 1º e 2º Graus no tocante à formação especial, com ênfase na habilitação 
profissional a nível de 2º grau. Ensino profissionalizante não quer dizer, necessariamente, manipulação de 
ferramentas ou equipamento pesado. Mas, mesmo que as escolas se sirvam, dos princípios da 
intercomplementariedade ou que se associem a empresas que facultem a utilização de seus  
recursos materiais, como aliás a Lei nº 5.692 prevê e estimula, tal ensino não é barato, mesmo sabendo-se  
que há uma infinidade de habilitações profissionais que podem ser ensinadas com um mínimo de exi- 
 



– 184 – 
 

gências materiais. Habilitação profissional é o resultado de um processo por meio do qual uma pessoa se 
capacita ou se qualifica para o exercício de uma profissão ou para o desempenho das tarefas típicas de 
uma ocupação. Ora, o ensino destinado a ministrar esta habilitação é por sua natureza dispendioso, requer 
equipamentos e laboratórios, alguns caros e de conservação custosa. 

Finalmente, ao Subprograma Assuntos Culturais (Manutenção das atividades da Fundação Cultural), 
a proposta consigna a dotação de Cr$ 3.214.000. 

As Despesas Correntes fixadas para a Secretaria de Educação e Cultura montam Cr$ 204.777.000, 
sendo que as Despesas de Custeio somam a importância de Cr$ 21.481.000, destinando-se Cr$ 
21.321.000 para o pessoal e Cr$ 90.000 para Material de Consumo. 

Para as Transferências Correntes foram destinados Cr$ 183.296,00, sendo que Cr$ 164.400.000 
para Pessoal e Encargos Sociais da Fundação Educacional e 1.040.000 para Pessoal e Encargos Sociais 
da Fundação Cultural. 

Para Transferências de Assistência e Previdência Social e Diversas Transferências Correntes da SEC 
a proposta consignou, respectivamente, Cr$ 1.032.000 e Cr$ 1.600.000. 

As Despesas de Capital foram fixadas em Cr$ 25.542.000, sendo Cr$ 7.090.000 para Investimento e 
Cr$ 18.452.000 para Transferências de Capitais. 

Do total das Despesas de Capital, a proposta manda canalizar a quantia de Cr$ 8.805.000 para obras 
da Fundação Educacional; propõe que se reserve Cr$ 3.147.000 para equipamentos e instalações desta 
mesma Fundação e que se destine a importância de Cr$ 200.000 para a Fundação Cultural do Distrito 
Federal, a fim de atender os mesmos objetivos. 

As duas Fundações tiveram, também, para as suas Despesas com Material Permanente a dotação de 
Cr$ 6.300.000, cabendo à Fundação Educacional a importância de Cr$ 6.200.000, e à Fundação Cultural os 
restantes Cr$ 100.000. 

Essas foram as especificações diversas das verbas reservadas pelo Governo para a Secretaria de 
Educação do Distrito Federal, no exercício financeiro de 1974. 

 
2 – Departamento de Turismo 
 
A proposta destinou para o Departamento de Turismo, em 1974, a fim de de que possa cumprir seu 

Programa de Trabalho, a importância de Cr$ 4.203.000, sendo Cr$ 3.103.000 para manutenção de suas 
atividades (73,83%) e Cr$ 1.100.000 para Promoções e Divulgações Turísticas do Distrito Federal (26,17%). 

Da análise da natureza das Despesas, depreende-se que foi destinada para as Despesas Correntes 
do Departamento de Turismo a importância de Cr$ 3.958.000; ou seja, 93,5% do total geral, sendo Cr$ 
3.599.000 para Despesas de Custo e Cr$ 359.000 para Transferências Correntes. 

Por sua vez, as Despesas de Capital do Departamento de Turismo foram fixadas em Cr$ 245.000, ou 
seja, 6,5% do total geral, sendo Cr$ 100.000 para Obras Públicas, Cr$ 85.000 para Equipamentos e 
Instalações e Cr$ 60.000 para Material Permanente. 

Do confronto do orçamento do Departamento de Turismo proposto para o próximo exercício, com o 
atual, verifica-se um acréssimo de Cr$ 1.547.000 (60,3%), tendo em vista os novos e importantes encargos 
cometidos e que justificam cam plenamente o substancial aumento das despesas de custeio. 

 
O ORÇAMENTO DE SEC 

 
Após o relato dos dados orçamentários do Departamento de Turismo e das dotações destinadas à 

SEC, entendemos necessário traçar algumas considerações em torno dos recursos destinados a esta 
Secretaria. 
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O sistema de ensino de Brasília foi, como todos sabem, planejado e estruturado sob a orientação do 

grande técnico em educação, Professor Anísio Teixeira e de sua equipe. 
Esse plano, pelas bases revolucionárias e pela racionalidade de sua filosofia, foi considerado 

paradigma de organização didático-escolar. Muito antes, porém, do que se esperava, o desenvolvimento 
vertiginoso da cidade e o fluxo ininterrupto e crescente da população estudantil aqui ocorrido, desde os 
primórdios, criaram os mais variados problemas. E a falta de certas providências que pudessem permitir o 
aparelhamento da rede escolar, para fazer face a esse crescimento acelerado, trouxe como conseqüência 
fatal vários setores da vida escolar de Brasília hoje apresentaram falhas ou deficiências mais ou menos 
graves. 

Já houve mesmo quem afirmasse que a sobrevivência de alguns estabelecimentos de ensino de 
Brasília é milagre da dedicação e devotamente de seus professores e administradores. 

Seja como for, o certo é que problemas que há alguns anos vêm enfrentando os educandários da 
Capital, como o Ginásio Moderno, o CEMEB e o CASEB, para citarmos apenas três, ultimamente têm se 
agravado, não obstante freqüentes pedidos de providências, o que tem tornado cada vez mais difícil o seu 
normal funcionamento e conveniente administração. 

Não poucas escolas vêm sofrendo crescente evasão do seu pessoal docente, fato que tem gerado 
sérios problemas no tocante ao cumprimento dos programas curriculares. 

Os comentários que fazemos, ao ensejo da apreciação do projeto de Lei Orçamentária da Capital do 
País, arrolando faltas e insuficiências existentes no ensino de Brasília, que chegam ao conhecimento desta 
Comissão, cumpre destacar não terem outro objetivo que não o de traduzir a permanente preocupação 
deste órgão do Poder Legislativo em prestar a mais atenta colaboração às autoridades competentes. 

Ao projeto foi oferecido apenas uma emenda, de autoria do ilustre Senador Emival Caiado, 
mandando incluir a importância de Cr$ 1.000.000,00 ao Subprograma: 4 – Ensino Fundamental, "para 
Bolsas de Estudo e estudantes pobres do 2º ciclo, inclusive cursos de preparação para exames vestibulares 
e Ensino Superior". 

Somos pela rejeição da emenda, tendo em vista que o Governo do Distrito Federal recebe, em 
contrapartida às subvenções concedidas, bolsas de estudo das entidades subvencionadas. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação das partes relativas ao Departamento de Turismo e 
Secretaria de Educação e Cultura, sendo que a esta última oferecemos as seguintes emendas: 

 
EMENDA Nº 2 – DF 

 
Onde se lê: 
 
PROGRAMA 9 – EDUCAÇÃO 
 
Subprograma 1 – Administração 
 
SEC 2030 – Assistência Financeira às Entidades Privadas do Distrito Federal – 350.000. 
Acrescente-se no final: 
"conforme Adendo "A". 

 
Justificação 

 
A emenda não importa em aumento de despesa. Objetiva, apenas, especificar a distribuição da 

importância de Cr$ 350.000,00 destinada a subvencionar as instituições privadas. 
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EMENDA Nº 3 – DF 
 
Onde se lê: 
 
PROGRAMA 9 EDUCAÇÃO 
 
Subprograma 4 – Ensino Fundamental 
 
SEC 1020 – Construção, Ampliação e Equipamento de Centros de Ensino de 1º grau – 14.405.000 

Inclua-se no final: 
"sendo Cr$ 300.000,00 para prosseguimento das obras de recuperação do CEMEB." 

 
Justificação 

 
A importância proposta visa a complementar a verba de Cr$ 600.000,00, prevista no presente 

exercício e considerada insuficiente para a total recuperação daquele Centro de Ensino. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente, em exercício – Cattete 

Pinheiro, Relator – Fernando Corrêa. – Antonio Fernandes – Dinarte Mariz – Waldemar Alcântara – Nelson 
Carneiro – José Augusto – Heitor Dias. 

 
PARECER Nº 561, DE 1973 

 
da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 199/73-DF, que estima a 

Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1973 – Secretaria de Saúde e 
Secretaria de Serviços Públicos. 

 
Relator: Sr. Fernando Corrêa 
Temos por missão o relatório conjunto das Secretarias de Saúde, e de Serviços Públicos, do 

complexo Administrativo do Distrito Federal. 
2. Seja ressaltado, de pronto, que o total da receita vem fixado em Cr$ 1.055.238.600,00, custeado 

numa proporção majoritária, pela União – 53,28%, do montante –, ficando os restantes 46,72% a cargo do 
próprio Distrito Federal, em virtude de rendas próprias, e da arrecadação proveniente do ICM sobre o trigo 
importado. 

3. Tal previsão tem, em linhas gerais, comentário do Sr. Governador, devendo-se destacar, na 
exposição, a sensível flutuação da produção do trigo, no biênio, e a diminuta importância do setor industrial 
na Receita, verbis: 

"A desagregação dessa receita, por subcategorias econômicas e por origem dos ingressos, como na 
tabela da página anterior, permite a caracterização de nítida relação com a receita reestimada para o 
exercício corrente. 

A queda verificada na participação da Receita Tributária, na composição da Receita Total, de 44,78% 
para 38,92%, é explicada pela tendência de normalização da produção nacional do trigo, forçando a baixa 
do nível das importações do alimento e conseqüente redução da receita, à conta do ICM específico. O ICM 
local deverá elevar-se ao nível de 14%, a mesma base do crescimento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano – IPTU. O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis deverá expandir em cerca de 16%, 
admitindo-se o crescimento, em 25%, para o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. 

O conjunto das Taxas, de pouca representatividade na Receita Tributária, deverá acusar um 
incremento em torno de 15%, continuando como meramente simbólico o item referente à Contribuição de 
Melhoria. 

A Receita Patrimonial, entretanto, apresenta um extraordinário crescimento para 1974, tendo em vista 
a incorporação, à Receita do Tesouro, dos dividendos distribuídos pelas empresas de cujo capital participa 
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o Distrito Federal. De Cr$ 1.619.000,00, em 1973, passa para uma estimativa de Cr$ 51.882.600,00, em 
1974. 

A Receita Industrial, por sua vez, deverá expandir-se em menos de 8%, constituindo-se na menor 
fonte entre as Receitas Correntes." 

4. A problemática da despesa, di-lo ainda o Sr. Governador, traz inequívoca preocupação com os 
setores de Educação, Saúde e Segurança Pública. 

5. Enquanto os encargos com a Administração Pública sofrem elevação na ordem de 2,22%, para a 
Saúde Pública o nível da despesa não ultrapassa 0,06%, em relação ao período de 1973. 

6. Assim, o cotejo dos quadros demonstrativos referentes ao exercício de 1973 e de 1974. 
 

DISTRITO FEDERAL 
 

DESPESA POR PROGRAMA 
(Exercício-1973) 

 
(Em Cr$ 1,00) 

Programa 
DESPESA 

Orçada Prevista 
Valor % Valor % 

Administração 153.615.200 21,75 229.182.595 22,36 
Agropecuária 27.334.000 3,87 33.668.550 3,29 
Assistência e Previdência 13.981.000 1,98 19.854.500 1,94 
Despesa e Segurança 97.560.000 13,82 126.610.190 12,36 
Educação 167.989.400 23,78 234.395.031 22,86 
Energia 13.900.000 1,97 26.920.000 2,63 
Habitação e Planejamento Urbano 74.835.000 10,60 98.763.000 9,64 
Saúde e Saneamento 125.814.500 17,82 215.869.000 21,07 
Transportes 31.141.000 4,41 39.476.500 3,85 
TOTAL GERAL 706.170.100 100,00 1.024.739.366 100,00 

 
DISTRITO FEDERAL 

 
DESPESA FIXADA – 1974 

(Por Programa) 
(Em Cr$ 1,00) 

Programas Valor % 
Administração 259.451.600 24,58 
Agropecuária 35.556.000 3,37 
Assistência e Previdência 21.608.000 2,05 
Defesa e Segurança 138.113.000 13,09 
Educação 238.212.000 22,57 
Energia 16.550.000 1,57 
Habitação e Planejamento Urbano 88.909.000 8,43 
Saúde e Saneamento 222.930.000 21,13 
Transportes 33.909.000 3,21 
TOTAL GERAL 1.055.238.600 100,00 
FONTE: CoPR-SEG 
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7. Justifica-se o sensível aumento nos dispêndios com a Administração Pública, mormente se 

considerarmos que será, efetivamente a partir de 1974, implantado os novos sistemas de valores de 
retribuição do Servidor Público, decorrentes da reestruturação funcional traçada pela Lei nº 5.645/70, que 
estabeleceu diretrizes à classificação de cargos do Serviço Civil da União, diretrizes estas aplicáveis em 
toda a sua plenitude do Distrito Federal consoante recente deliberação do Congresso Nacional (Lei nº 
5.920/73). 

8. Embora tenha sustentado o Sr. Governador que "A Rede Hospitalar cujo nível de expansão não 
encontra precedentes no Distrito Federal, exige, em contrapartida, um elevado custeio à conta do 
orçamento local. "não se esclarece se o aumento de 0,06% nos encargos, específicos da área, são capazes 
de atender tão crescente demanda 

9. O programa pertinente às atividades de Saúde e Saneamento conta com verba de Cr$ 
183.745.000,00. 

10. Pela análise dos subprogramas, constatamos que foi destinada á construção ampliação e reforma 
de unidades hospitalares, no seu aspecto físico, quantia atingindo Cr$ 5.000.000,00. O reequipamento 
técnico-científico dos hospitais ficou contemplado com Cr$ 7.000.000.00. 

11. Desperta-nos a atenção, pelo que de oportuno e benéfico à população desta Capital enseja, a 
orientação governamental que concedeu ao pronto-socorro do 1º HDB, para fazer frente às suas ingentes e 
valorosas tarefas, o específico numerário de Cr$ 1.800.000,00. 

12. É iniciativa digna de encômios, pelo que traduz de amparo aos mais necessitados, buscando-se, 
então, verdadeira justiça social. 

13. A Secretaria de Serviços Públicos, coordenando e executando tarefas pertinentes ao sistema de 
Transportes Urbanos, Energia Elétrica, Telecomunicações, Limpeza Urbana e de Utilidade Pública conta 
com montante orçado em Cr$ 42.523.000,00, ou, nele incluídas as parcelas destinadas aos órgãos 
descentralizados da Secretaria, mas que não possuem personalidade jurídica: o Serviço Autônomo de 
Limpeza Urbana e a Administração da Estação Rodoviária de Brasília. 

14. Para a ampliação do sistema de iluminação pública do Distrito Federal, que é uma necessidade 
premente, foi consignada a verba de Cr$ 4.000.000,00, ou, enquanto que à manutenção dos gastos atuais 
fixou-se numerário superior ao anterior em apenas Cr$ 200.000,00. 

15. Prevê o Projeto Orçamentário a subscrição de capital da CEB na ordem de Cr$ 5.000.000,00 para 
melhor atender as despesas do serviço, 

16. As obras de passagem de nível contam com Cr$ 400.000,00. Neste ponto, feliz é a diretriz 
governamental eis que as passagens de nível, quando bem planejadas e sendo objeto de devido 
esclarecimento, servem, nas grandes metrópoles para preservar vidas humanas no embate diuturno com 
trânsito urbano. 

17. Com relação aos serviços prestados na Estação Rodoviária, o total que a ela cabe tem por 
exclusivo objetivo manter as atividades presentemente executadas, reservando-se para tanto, a quantia de 
Cr$ 1.846.000,00. 

18. Finalmente, o Serviço Autônimo de Limpeza Urbana tem a seu dispor Cr$ 20.185.000,00 sendo 
que mais de 2/3 deste total também visam a conservação dos serviços, presentemente prestados, 
deixando-se o terço restante para projetos de reequipamento e obras. 

19. Justifica-se plenamente este total conferido ao SLU, quase que idêntico ao da CEB, porquanto o 
trabalho que se faz no aproveitamento industrial do lixo deverá ser continuamente estimulado, para que se 
expanda, aperfeiçoando-se a produção de fertilizantes cada vez melhores à transformação da árida terra do 
planalto. 
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20. Pelas razões apresentadas e dentro de uma perspectiva global, somos pela aprovação do Projeto 

de Lei do Senado nº 199/73, no que condiz com as Secretarias de Saúde e de Serviços Públicos do Distrito 
Federal. 

Sala das Comissões, 17 de outubro de 1973. – Cattete Pinheiro, Presidente – Fernando Corrêa, 
Relator – Antônio Fernandes – Carlos Lindemberg – José Augusto – Heitor Dias – Nelson Carneiro – 
Waldemar Alcântara – Dinarte Mariz. 
 

PARECER 
Nº 562, de 1973 

 
da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 96, de 1973, que estima a 

Receita e fixa a Despesa do Distrito Fede para o Exercício Financeiro de 1974, nas partes relativas à 
Secretaria de Agricultura e Produção e à Secretaria de Viação e Obras Públicas. 

 
Relator: Senador José Augusto 
O Senhor Presidente da República, na forma do art. 57, inciso IV, combinado com o art. 17 § 1º, da 

Constituição, submete à apreciação do Senado Federal, acompanhado de Exposição de Motivos (nº 11/73-
GAG) do Senhor Governador do Distrito Federal, a proposta orçamentária para o exercício de 1974. 

2. Fomos incumbidos de estudar e opinar sobre as partes referente às seguintes Unidades 
Orçamentárias do Poder Executivo: Secretaria de Agricultura e Produção (SAP) e Secretaria de Viação e 
Obras Públicas. 

3. A Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal informa que "a Receita do 
Tesouro, prevista para 1974, deverá atingir a Cr$ 1.055.238.600,00 (um bilhão, cinqüenta e cinco milhões, 
duzentos e trinta e oito mil e seiscentos cruzeiros)." 

4. Examinamos com algum detalhe cada uma das Unidades Orçamentárias. 
 
I – Secretaria de Agricultura e Produção (SAP). 
Esclarece a Exposição de Motivos do Sr. Governador do Distrito Federal que no setor de 

"Agropecuária, estão inseridas as despesas normais do setor, onde a extensão rural, a pesquisa, a revenda 
de material, a inspeção veterinária e o fomento agropecuário despontam com objetivos mais destacados". 

5. À Secretaria de Agricultura e Produção (SAP), sob a responsabilidade do Secretário da Agricultura 
e Produção, compete basicamente: 

– coordenar e orientar o desenvolvimento do programa de expansão agropecuária; 
coordenar e orientar o aproveitamento da área rural; 
– estimular as atividades comerciais e industriais na área do Distrito Federal; 
– coordenar o abastecimento do Distrito Federal; 
– defender as riquezas naturais do Distrito Federal; 
– baixar normas sobre métodos de auxílios ao produtor e de defesa do consumidor; 
– promover a elaboração de acordos ou convênios entre o Distrito Federal e outros órgãos públicos 

ou privados, visando o fortalecimento da economia da região." 
ESTRUTURAS – 
Órgãos Centrais: 
– Gabinete do Secretário 
– Coordenação de Indústria e Comércio 
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Órgãos descentralizados com personalidade jurídica: 
 
– Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A (SAB) 
– Central de Abastecimento de Brasília (CENABRA) 
– Fundação Zoobotânica do Distrito Federal – (FZDP). 
6. A SAP aparece na proposta orçamentária para 1974 com uma dotação global de Cr$ 35.556.000,00 

(trinta e cinco milhões, quinhentos e cinqüenta e seis mil cruzeiros), apresentando um aumento de 13.01% em 
relação ao orçamento vigente. 

7. Dentro do Programa 02 – Agropecuária, a SAP irá desenvolver os seguintes subprogramas, 
classificados em Projetos e Atividade. 

 
PROGRAMA – SUBPROGRAMA – 

PROJETO – ATIVIDADE Projeto Atividade Subprograma Programa 

Programa 02 – Agropecuária –      
Subprograma 01 – Administração    35.556.000 
SAP 2.019 – Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Agricultura e Produção ................ 

  31.946.000  
 3.36.000   

FDF 2.020 – Manutenção das Atividades da 
Fundação Zoobotânica do Distrito Federal .......  28.190.000   
FZDF 1.060 – Reequipamento da Fundação 
Zoobotânica do Distrito Federal ....................... 720.000    
Subprograma 06 – Promoção e Extensão   2.610.000  
SAP 1.011 – Extensão Rural e Abastecimento .. 2.610.000    
Subprograma 07 – Defesa e Inspeção   1.000.000  
FZDF 1.012 – Execução do Plano Agropecuário 
do Distrito Federal – Implantação de Parques ... 1.000.000    

TOTAL ..................................     35.556.000 
 
8. Por natureza de Despesa, apresentamos o Quadro abaixo que relaciona o presente exercício (1973) 

com a proposta para 1974 (preços correntes). 
 

Designação da Despesa  % 1974 % % 
Despesas Correntes 23.935.000 87,56 32.923.000 92,59 + 5,03 
Despesa de Capital 3.399.000 12,44 2.633.000 7,41 – 5,03 

Total 27.334.000  35.556.000 100 – 
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9. As Despesas de Capital (Investimentos) aparecem com o seguinte detalhamento: 
 

(Valor Cr$ 1,00) 
Código  Valor Soma 
4.1.0.0 Investimentos  130.000 
4.1.3.0 Equipamentos e Instalações ...........................................................  100.000  
4.1.4.0 Material Permanente ....................................................................... 30.000  
4.3.0.0 Transferência de Capital  2.503.000 
4.3.3.0 Auxílio para Obras Públicas da Fundação Zoobotânica do Distrito 

Federal .......................................................................................... 1.183.000  
4.3.4.0 Auxílios para Equipamentos e Instalações da Fundação 

Zoobotânica do Distrito Federal ...................................................... 1.050.000  
4.3.5.0 Auxílio para Material Permanente da Fundação Zoobotânica do 

Distrito Federal ................................................................................ 270.000  
   2.633.000 

 
10. Constam na proposta da SAP à Divisão de Orçamento da Secretaria de Governo, as principais 

obras do Plano Agropecuário do Distrito Federal, que são: 
"1 – Construção de escritórios e residências para vigias nas cidades satélites de Planaltina, Gama, 

Sobradinho e Taguatinga, do Departamento Agropecuário, visando melhor atendimento aos pecuaristas do 
DF, visando ampliar as informações e instruções aos mesmos a respeito do campo aviário e rebanho. 

2 – Construção de um viveiro para animais, tendo em vista que muitos ainda se encontram em 
viveiros de estado precário. Construção de 01 (um) restaurante, ainda no Departamento Zoobotânico, para 
melhor atendimento aos visitantes do Zoo. 

3 – Executar obras de infra-estrutura na Estado Experiental Cabeça do Veado, Horto Florestal de 
Tabatinga, Horto Florestal de Sobradinho e Reserva Biológica de Águas Emendadas. As construções das obras 
mencionadas como fator de infra-estrutura primordial à fixação do homem no setor de trabalho, a garantia de 
continuidade das programações técnicas estabelecidas e ao maior rendimento de trabalho. Ampliar o Horto de 
Taguatinga na cabeceira do Córrego Vereda da Cruz a fim de garantir uma produção mínima de 1.000.000 de 
mudas anualmente. Evitar a dilapidação dos recursos naturais, com tendência à destruição total dos pequenos 
maciços florestais, de aves e animais silvestres, o que criaria, no futuro, problemas de ordem sócio-econômico 
e desequilíbrio bio-ecológico da área do Distrito Federal. Promover estudos básicos visando a introdução  
de espécies industriais e que, economicamente, atendam as necessidades do mercado consumidor  
local. Atingir a produção anual de 1.000.000 de mudas de essências florestais a fim de que  
sejam fornecidas como reflorestamento do Distrito Federal, implantar o Parque de Reservas Biológicas das  
Águas Emendadas, dando maior movimentação aos animais silvestres, completar e dar maior validade  
na alimentação dos animais obrigados, promover exposições de amostras de recursos naturais renová- 
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veis e não renováveis do Distrito Federal, bem como das condições recreativas à população da República. 
4 – Construção da Unidade de Fitopatologia no DPE, visando um melhor controle das doenças das 

plantas no Distrito Federal, tendo em vista que o atual laboratório está instalado em prédio provisório, em 
área insuficiente, não atendendo às necessidades dos serviços. As novas instalações atenderão de forma 
conveniente os serviços, provocando assim um melhor atendimento aos agricultores da região geo-
econômica do Distrito Federal." 

No mesmo Programa mas no Setor Promoção e Extensão (Subprograma 6), relacionamos as 
seguintes informações básicas prestadas pela SAP: 

1 – Custeio e Manutenção do Serviço Especial de Revenda de Material agropecuário na distribuição 
de produtos agropecuários, ferramentas, implementos agrícolas para atender a título de fomento os 
agricultores, criadores e hortigranjeiros em número de aproximadamente 400.000, na área geoeconômica 
do Distrito Federal. 

2 – Atendimento aos agricultores a título de fomento, em número aproximado de 250.000, na área 
geoeconômica no Distrito Federal, para concretizar um aumento na produção agropecuária, o qual venha 
suprir a população do Distrito Federal e a necessidade de construção de mais postos de revenda para 
melhor atender aos agricultores criadores e hortigranjeiros. 

3 – Reequipamento, renovação da frota, na porcentagem de 30%, todavia em face da falta de 
recursos, será procedida a recuperação de algumas máquinas e feito o seu custeio, pois que o parque de 
mecanização atualmente não atende as necessidades devido a expansão da região geoeconômica. Consta 
de 31 tratores de esteira, 60 tratores de roda, 2 motoniveladoras, 1 pá mecânica, 1 perfuratriz para poços 
artesianos, 150 implementos agrícolas para diversas operações, 51 veículos para se fazer transportes leves 
e pesados, caminhonetas e caminhões. 

O objetivo é continuar a dar meios para o aumento da produção agropecuária da região 
geoeconômica. Visamos: abertura de novas áreas agricultáveis através de desmatamento, atração e 
gradagem ampliar as atividades da Mecanização, promovendo a correção de solos, adubação, plantio e 
colheita. Disciplinação das águas, através de construção de barragens, irrigação, drenagem, conservação 
de solos, e extração de águas de aqüíferos inferiores para uso doméstico e irrigação. 

 
II – Secretaria de Viação e Obras Públicas (SVO) 
 
1. À Secretaria de Viação e Obras Públicas compete basicamente a execução das atividades de 

Arquitetura, Edificações, Obras Viárias e Urbanismo compreendendo: 
"– desenvolvimento do plano urbanístico de Brasília; 
– elaboração e desenvolvimento dos planos diretores das cidades-satélites; 
– execução de projetos e construção de obras viárias e de urbanismo; 
– execução de projetos e construção de edifícios públicos; 
– concessão de licença para construções públicas e particulares em Brasília; 
– fiscalização de construções públicas e particulares em Brasília; 
– construção e manutenção de logradouros públicos; 
– planejamento da política rodoviária do Distrito Federal e supervisão da sua execução; 
– realização de acordos, contratos e convênios com entidades públicas e privadas, para a execução 

de projetos e construção de edifícios, obras viárias e de urbanismo; 
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– execução e atualização da planta cadastral do Distrito Federal; 
– planejamento de abastecimento de água e da coleta de esgotos do Distrito Federal; 
– conservação, proteção e fiscalização das bacias hidrográficas utilizadas ou reservadas para fins de 

abastecimento de água do Distrito Federal." 
2. Possui a referida Secretaria, além dos Órgãos Centrais (Gabinete do Secretário; Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo; Departamento de Programação e Controle de Obras; Departamento de 
Licenciamento e Fiscalização de Obras e Divisão de Administração Geral), os seguintes órgãos 
descentralizados com personalidade jurídica: 

– Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP); 
– Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER–DF); 
– Companhia de Água e Esgotos de Brasília (CAESB). 
3. Apresenta a mesma Secretaria um total geral de despesas para o exercício de 1974, no valor de 

Cr$ 125.311.000,00 (cento e vinte e cinco milhões, trezentos e onze mil cruzeiros), o que representa 
11,87% do global do Orçamento do Distrito Federal assim divididos por Categorias Econômicas: 

 
(Valor em Cr$ 1,00) 

Designação de Capital Total – Cr$ 
Despesa de Capital ................................................................................................................... 83.124.000 
Despesas Correntes ................................................................................................................. 42.187.000 

Total ....................................................................................................................... 125.311.000 
 
4. À Secretaria de Viação e Obras Públicas, no presente exercício (1973), foi destinada a quantia de 

Cr$ 117.219.000,00 (cento e dezessete milhões, duzentos e dezenove mil cruzeiros) tendo havido, portanto, 
um acréscimo de Cr$ 8.092.000,00 (oito milhões e noventa e dois mil cruzeiros), ou em termos percentuais 
de: + 6,9.0% (seis inteiros e noventa centésimos por cento). A preços constantes, o orçamento da SVO 
deveria apresentar o montante de Cr$ 134.801.850,00 (cento e trinta e quatro milhões, oitocentos e um mil 
e oitocentos e cinqüenta cruzeiros), considerando-se a desvalorização da moeda. 

 
As despesas por Programa/Subprograma são as seguintes (SVO): 

(Valor em Cr$ 1,00) 
 Programa Projeto Atividade valor Valor Programa 
01. Administração .................................... – 13.697.000 13.697.000 
11. Habitação e Planejamento Urbano .... 40.700.000 22.751.000 63.451.000 
15. Saúde e Saneamento ........................ 19.000.000 – 19.000.000 
16. Transportes ....................................... 15.803.000 13.360.000 29.163.000 
 Total ................................................... ................................ – 125.311.000 
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6. No Programa 01 – Administração, podemos destacar os seguintes Projetos e/ou Atividades: 
 

(Valor em Cr$ 1,00) 
Nº de Ordem Designação Projeto Atividade 

SVO – 2.015 Manutenção das Atividades SVO.......................... – 9.097.000 
SVO – 2.050 Conservação de Prédios e ilegível prios do 

Poder Público ........................................................ – 4.600.000 
 Total Programa 01 = .............................................  13.697.000 

 
7. No Programa 11 – Habitação e Planejamento Urbano, destacamos os projetos e/ou atividades: 
 

Nº de Ordem Designação Projeto Atividade 

NOV – 2.035 Manutenção das Atividades da Novacap ..............  20.000.000 
NOV – 1.032 Reequipamento dos órgãos e Serviços de 

Habitação e Planejamento Urbano ....................... 700.000  

SOO – 2.051 Conservação de áreas ajardinadas do Distrito 
Federal ..................................................................  2.751.000 

SVO – 1.042 Urbanização do Plano Piloto e Setores ................ 40.000.000  
 Total Prog. Cr$ 63.451.000 40.700.000 22.751.000 

 
8. No Programa 15 – Saúde e Saneamento, constatamos os seguintes projetos e/ou atividades: 
 

(Valor em Cr$ 1,00) 

Nº de Ordem Designação Projeto Atividade 

CAESB – 1.048 Distribuição de água para as Cidades-Satélites ... 2.000.000 – 
CAESB – 1.049 Sistema Rio Descoberto ....................................... 15.000.000 – 
CAESB – 1.059 Expansão das Redes de Esgotos Sanitários nas 

Cidades-Satélites ................................................. 2.000.000 
– 

 Total Prog. Cr$ 19.000.000 19.000.000 – 
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9. No Programa 15 – Transporte, assinalamos: 
 

Nº de Ordem Designação Projeto Atividade 
DER – 2.041 Manutenção das Atividades do Departamento de 

Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER 
– DF.......................................................................  13.360.000 

DER – 1.052 Reequipamento dos órgãos do Departamento de 
Estradas de Rodagem – DER – DF....................... 1.200.000 – 

DER – 1.068 Ampliação e Melhoramento das Instalações do 
Departamento de Estradas de Rodagem – DER – 
DF ......................................................................... 400.000 – 

DER – 1.054 Execução do Plano Rodoviário do Distrito 
Federal .................................................................. 14.203.000 – 

 Total Prog. Cr$ 29.163.000 15.803.000 13.360.000 

 
10. Convém fazer algumas referências às linhas gerais do Plano de realizações do Governo, no setor 

de urbanização, que, em síntese, apresenta as seguintes diretrizes: 
"O prosseguimento da urbanização de Brasília e das cidades-satélites é programa que, só em 

investimentos, se estima aplicar cerca de Cr$ 60.000.000,00, redundando na melhoria das condições 
urbanísticas do Distrito Federal, cujo nível de construção tem provocado uma forte pressão sobre esse 
dispêndio governamental." 

11. Na área de Águas e Esgotos, a Exposição de Motivos esclarece que "o abastecimento dágua, 
para cujo reforço já se dispõe da Barragem de Santa Maria, com capacidade de 1.400 litros/segundo, 
contará, em breve, para atendimento principal a Taguatinga e ao Gama, com a Barragem do Rio 
Descoberto, com capacidade para 6.000 litros/segundo. A adução e a distribuição complementares já se 
encontram em fase final no projeto Santa Maria e prestes a se iniciar no do Rio Descoberto, exigindo, em 
conseqüência, vultosos investimentos, partes dos quais financiados pelo Plano Nacional de Saneamento – 
PLANASA. No saneamento de superfície, deve ser dado o conveniente destaque às atividades do Serviço 
Autônomo de Limpeza Urbana, onde a duplicação da Usina de Tratamento de Lixo e ampliação e 
renovação de sua frota coletora de detritos têm permitido a implementação do Plano Diretor de Limpeza 
Urbana do Distrito Federal". 

12. A rede rodoviária do DF foi substancialmente aumentada e dando prosseguimento à execução do 
Plano Rodoviário do Distrito Federal, o DER–DF espera Implantar e Pavimentar 38 Km, nas seguintes 
Rodovias: 

 
Implantação e Pavimentação 
 
EPTC – no trecho BR–040/BR–251, numa extenso de 15 km. 
 
Pavimentação 
 
DF–14 – no trecho BR–060/Divisa Oeste, numa extensão de 12 km. 
DF–17 – no trecho BR--020/Divisa Norte, numa extensão de 12 km. 
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13. O DER–DF pretende executar os serviços de Implantação, no total de 19,5 km, nas seguintes 

rodovias: 
DF–9-A – no trecho Sobradinho/DF–2-A – numa extensão de 4,5 km. 
EPCT – no trecho BR-040/BR–251 – numa extensão de 15,0 km. 
Os serviços deverão ser realizados por empreitada, e serão executadas as seguintes atividades: 
– Desmatamento – 250.000.000 m2 
– Terraplanagem – 420.000.000 m3 
– Compactação de Aterros – 280.000.000 m3 
– Obras de Arte Correntes – 650,000 ml 
– Revestimento Primário – 4,5 km 
 
14. Dentre as obras a serem realizadas no setor de pontes de concreto armado, no exercício de 1974, 

podemos destacar as que se seguem: 
– Sobre o Ribeirão Buriti–Tição – Rodovia DF–1 
– Sobre o Ribeirão Samambaia – Rodovia DF–1 
– Sobre o Ribeirão Ribeirão – Rodovia DF–2 
– Sobre o Ribeirão das Pedras – Rodovia DF–3 
– Sobre o Ribeirão Santo Antônio – Rodovia DF–12 
 
15. Além disso, o DER–DF executará, por Administração Direta, os serviços de reparos, tais como: 

drenagem, recuperação de pavimentos, sinalização e erosões, estudos topográficos e sondagens. 
16. Essas foram as principais referências que desejávamos fazer ao Projeto de Lei do Senado nº 96, 

de 1973–DF, para as unidades administrativas do Distrito Federal. 
 
Estudo das Emendas 
 
Ao Projeto, em relação aos subanexos ora sob nossa apreciação, foram apresentadas 8 (oito) 

emendas: 3 (três) na área da Secretaria de Viação e Obras Públicas e 5 (cinco) na Secretaria de Agricultura 
e Produção. 

 
Secretaria de Viação e Obras Públicas 
 
17. EMENDA Nº 1 – SVO – Programa: Transportes, Subprograma: Rodoviário – DER – 1054 – 

Execução do Plano Rodoviário do Distrito Federal – A. emenda do Senador Osires Teixeira manda destacar 
"para construção e asfaltamento de estrada em Goiás, na área geoeconômica a ser delimitada em lei Cr$ 
1.400.000,00 (destaque). 

Parecer: Trata-se de construção e asfaltamento de estrada fora do Distrito Federal e, portanto, não 
poderia constar do seu Plano Rodoviário. A execução deste trecho poderia ser realizada em convênio com o 
DER-GO e o DNER, com utilização de recursos comuns e que não os do orçamento do Distrito Federal. 

 
Conclusão: Pela rejeição 
 
EMENDA Nº 2 – SVO Programa 
 
16 – Transportes 
 
Subprograma 04 – Rodoviário – DER – 1054 – Execução do Plano Rodoviário  

do Distrito Federal. A proposta do Senador Emival Caiado manda incluir, 
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no Programa citado, despesas de qualquer natureza com a construção da ponte no Rio Maranhão, na 
Rodovia Brazlândia – Mimoso, em convênio com o Estado de Goiás. 

Cr$ 1.000.000,00 (destaque). 
Parecer: Do Plano Piloto até Brazlândia a Rodovia já está asfaltada (DF). De Brazlândia até a divisa 

DF/GO, a rodovia está com implantação definitiva. Da divisa DF/GO até Padre Bernardo está, com 
implantação provisória. A ponte, objeto da emenda, situada sobre o Rio Maranhão, ligaria as cidades de 
Padre Bernardo e Mimoso, ambas situadas no Estado de Goiás e, portanto, fora do Plano Rodoviário do 
Distrito Federal. A ponte poderia ser construída em convênio com o DNER, face à proximidade da BR-080. 

 
Conclusão: Pela rejeição 
 
19. EMENDA Nº 3 – CVO 
 
Programa 16 – Transportes 
 
Subprograma 04 – Rodoviário – Execução do Plano Rodoviário do Distrito Federal – De autoria do 

Senador Emival Caiado, a emenda manda incluir no Programa: Transportes "obras de qualquer natureza na 
Rodovia Planaltina Muquem (Município de Niquelândia) em convênio com o Estado de Goiás – Cr$ 
1.000.000,00 (destaque). 

Parecer: A emenda objetiva a construção do trecho entre Água Fria e Muquem, que resultará na 
ligação direta de Brasília a Uruaçu – Estado de Goiás. A rodovia objeto da emenda está situada fora do 
Plano Rodoviário do Distrito Federal, razão por que deixamos de aceitá-la. 

 
II – Secretaria de Agricultura e Produção 
 
Nº EMENDA Nºs 1 e 2 – SAP – 
 
Programa 02 – Agropecuária 
 
Subprograma 06 – Promoção e Extensão – SAP – 1011 – Extensão Rural e Abastecimento. De 

autoria do Senador Osires Teixeira, as emendas de nº 1 e 2 fazem destaques de Cr$ 260.000,00 e Cr$ 
200.000,00 pra aplicação específica em Goiás, na área geoeconômica a ser delimitada em lei. 

Parecer: O Subprograma 06 – Promoção e Extensão tem uma dotação de Cr$ 2.610.000,00 na 
categoria Projeto, a ser desenvolvido na área do Distrito Federal e não, em área geoeconômica a ser 
delimitada em lei, razão por que opinamos pela sua rejeição. 

 
21. EMENDANº 3 – SAP 
 
Programa 02 – Agropecuária 
 
Subprograma 07 – Defesa e Inspeção – FZDF – 1012 – Execução do Plano Agropecuário do Distrito 

Federal – Implantação de Parques. 
Parecer: O projeto, a ser executado pela Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, terá uma dotação 

de Cr$ 1.000.000,00. A execução do projeto no Estado de Goiás seria viável, através de Convênio com a 
Secretaria congênere daquele Estado. Mediante estudos específicos, as duas Secretarias de Agricultura 
poderiam implantar parques, mas após a realização de convênios onde fossem estabelecidas as metas a 
serem atingidas pelas duas Unidades. Concluímos pela rejeição da proposição apresentada. 
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22. EMENDA Nºs 4 e 5 – SAP – 
 
Programa 02 – Agropecuária 
 
Subprograma 06 – Promoção e Extensão 
 
Parecer: As emendas destacam dotações de Cr$ 100.000,00 e Cr$ 200.000,00, respectivamente, 

para combate à brucelose e à raiva bovina. 
Esse tipo de assistência é básico na área da Secretaria de Agricultura, conseqüentemente, ele já está 

previsto dentro da Programação da SAP. Os destaques poderão prejudicar a execução do Programa de 
Trabalho pois bloqueariam recursos destinados a um programa maior no setor. Conclusão: Pela rejeição. 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto nº 96, de 1973-DF, na parte referente às 
Unidades Orçamentárias do Poder Executivo: Secretaria de Agricultura e Produção (SAP) e Secretaria de 
Viação e Obras (SVO) e pela rejeição das emendas de 01 a 05, referentes à Secretaria de Agricultura e 
Produção e das emendas de 01 a 03 – da Secretaria de Viação e Obras Públicas. 

Sala das Comissões, em 17 de outubro de 1973. – Cattete Pinheiro, Presidente José Augusto, 
Relator – Antonio Fernandes – Carlos Lindenberg – Nelson Carneiro – Waldemar Alcântara – Heitor Dias – 
Fernando Corrêa – Dinarte Mariz. 

 
PARECER 

Nº 563, DE 1973 
 
da comissão do Distrito Federal sobre o Projeto de Lei do Senado nº 96, de 1973-DF, que "estima a 

Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1974" – Texto da lei, Receita, e 
Secretaria de Finanças. 

 
Relator: Senador Heitor Dias 
De iniciativa do Senhor Presidente da República é submetido à apreciação do Senado Federal o 

Projeto de Lei que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 
1974", ora examinado relativamente ao Texto da lei, à Receita e Secretaria de Finanças. 

2. A Mensagem presidencial vem acompanhada de Exposição de Motivos do Governador do Distrito 
Federal, onde se salienta, em princípio, a nova posição de Brasília, aberta à efetiva integração nacional, 
"harmonizando-se com a economia da região e tornando-se instrumento de conquista do Centro-Norte e do 
Oeste brasileiro", neste 14º ano de sua inauguração. Destaca, ainda, que nesse sentido o desenvolvimento 
integrado de toda a área de influência da Capital Federal, estruturalmente projetado, vem merecendo 
grande participação dos Estados de Goiás e de Minas Gerais. 

3. A Receita do Distrito Federal, orçada para 1974, será realizada pelo Tesouro e pelos órgãos da 
Administração Indireta e Fundações, conforme examinado adiante, no item 9. Sua estimativa total é da 
ordem de Cr$ 1.229.388 039,00 (um bilhão, duzentos e vinte e nove milhões, trezentos e oitenta e oito mil, e 
trinta e nove cruzeiros). Desse montante, Cr$ 1.055.238.600,00 corresponde à Receita do Tesouro, cuja 
discriminação está feita em quadro demonstrativo, anexo à Exposição de Motivos do Governador. Tal 
Receita do Tesouro se subdivide em Receitas Correntes e Receitas de Capital, com os totais de Cr$ 
914.793.600,00 e Cr$ 140.445.000,00 respectivamente. 

4. Sobre essa discriminação de contas, esclarece a Exposição de Motivos, que a desagregação da 
receita, por subcategorias econômicas e por origem de ingressos, conforme a amostragem do quadro  
antes referido, permite caracterizar a nítida relação com a receita estimada para o exercício  
corrente. Em outras palavras, é fácil uma comparação percentual entre a receita estimada para 1974 
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e a receita reestimada para o corrente exercício de 1973, a partir dos demonstrativos de uma e outra, 
anexos da Exposição. 

5. Assim, explica o Governador, a participação da Receita Tributária, na composição da Receita total, 
sofreu uma baixa de 44,78% para 38,92%, verificada pela tendência de normalização da produção nacional 
do trigo, com a queda do nível das importações do alimento e a conseqüente redução da receita, à conta do 
ICM específico. Ainda, sobre a Receita Tributária, está dito que o item referente à Contribuição de Melhoria 
permanece como meramente simbólico. A esse respeito, acreditamos que um melhor aproveitamento desse 
tributo, mediante uma adequada e eficaz atividade fiscal, propiciará um sensível aumento da arrecadação, 
considerada a grande valorização imobiliária, decorrente de obras públicas e do impulso urbanístico da 
Capital. 

A Receita Patrimonial prevista apresenta um extraordinário crescimento para 1974, "tendo em vista a 
incorporação, à Receita do Tesouro, dos dividendos distribuídos pelas empresas de cujo capital participa o 
Distrito Federal (Banco Regional de Brasília, Companhia de Eletricidade de Brasília, Petrobrás, etc...). De 
Cr$ 1.619.000,00 em 1973, passa para uma estimativa de Cr$ 51.882.600,00, em 1974", segundo o 
Governador. 

De outro lado, a Receita Industrial deverá crescer em menos de 8%, sendo a menor fonte entre as 
Receitas Correntes. 

As chamadas Transferências Correntes, outra subcategoria econômica da Receita, tem seu aumento 
previsto em 1,5%, relativamente aos Cr$ 416 milhões na reestimativa para 1973. Esclarece o Governador, 
porém, que essa receita deverá crescer em aproximadamente 12%, "desde que se registre a transferência 
nova a ser feita, como contribuição da União, por ocasião do aumento dos vencimentos dos servidores do 
Distrito Federal, em correspondência à parte dessa despesa que é financiada pelo Governo Federal". 

A aplicação dos recursos do FUNDEFE, por sua vez, fará expandir as Receitas Diversas em 80%. 
"Nas Transferências de Capital, onde se espera um crescimento à base de 15%, o item mais 

destacado é o que corresponde a Auxílios e/ou Contribuições da União, fonte financiadora de projetos 
específicos, arrolados no Programa de Trabalho deste Governo." 

Por último, a Exposição de Motivos, na parte que examinamos indica como causa do insignificante 
aumento da Receita prevista (Cr$ 1.055.238.600), pouco superior à do exercício em curso, reestimada para 
Cr$ 1.0110.658.271, a queda na arrecadação do Trigo, de Cr$ 260 milhões, em 1973, para 190 milhões, em 
1974, pelas razões anteriormente apontadas. Realmente, é mínima a elevação da estimativa para o próximo 
exercício, girando em torno dos 0,95%. 

6. De sua parte, o Secretário do Governo presta informações, relativas à Proposta Orçamentária, 
contidas na Mensagem do Senhor Presidente da República. 

Define a Proposta como "instrumento valioso para a obtenção dos objetivos pretendidos, uma vez 
que resulta da adequada integração do planejamento à técnica orçamentária, nos modernos ditames da 
experiência brasileira que tem, no MINIPLAN, a base de uma sistemática que cada vez mais se coloca a 
serviço da Administração Pública do país e da qual esta Secretaria há muito vem participando de forma 
vanguardeira". 

7. O Secretário do Governo menciona, adiante, a desagregação da Receita Total, por origem de 
ingressos e a salutar constatação, em termos reais, do incremento da Receita Própria na composição final 
dos Recursos do Tesouro. Registra que há um crescimento, a partir de 1969, tendo como causa a expansão 
da atividade econômica local, a qual se relaciona não apenas com a consolidação de Brasília, bem assim 
com a racionalização dos instrumentos fiscais do Governo. 

A seguir, apresenta o quadro da Composição da Receita, desde 1969: 



DISTRITO FEDERAL 
 

COMPOSIÇÃO DA RECEITA  
1969 – 100 

 
 
 

ORIGEM DA RECEITA 

Anos 

          

  ICM s/o Trigo Contribuições Outras Transf. Total 

 %  %  %  %  % 

           
1969 36.471 8,73 130.000 31,16 243.803 58,42 7.086 1,70 417.360 100,00 

           
1970 36.674 0,44 129.393 33,33 210.060 54,10 12.14 2 3,13 388.269 100,00 

           
1971 48.109 13,07 85.267 23,10 221.272 60,12 13.417 3,66 368.055 100,00 

           
1972 69.147 16,28 88.296 20,78 242.405 57,06 24.978 5,88 424.926 100,00 

           
1973 111.442 21,10 133.979 25,37 248.665 47,09 33.966 6,44 528.052 100,00 

           
1974 139.399 28,71 87.421 18,01 228.725 47,11 29.980 6,17 485.525 100,00 
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(Fontes: 1969/1972 – SEF – Balanços do GDF 
 1973 – CoPR/SEG – Reestimativa 
 1974 – Proposta Orçamentária) 
(Índice de Preços – Col. 2 – Conjunto Econômica 
 1973 – 15% sobre 1972 
 1974 – 12% sobre 1973 
 

Aí, em termos percentuais, observa-se o aumento da Receita própria nesses cinco anos em torno dos 
20%. Relativamente às Transferências da União esse aumento é da ordem de 5,5%, no mesmo período. 
Nota-se, também, pequena variação na arrecadação do ICM sobre o trigo, sendo nítido, porém, seu 
decréscimo, que beira os 40%, considerada a mesma medida de tempo, ou seja cinco anos. 

8. As informações do Secretário prosseguem, desta vez para mostrar a composição percentual das 
subcategorias econômicas da Receita estimada, em nível de participação. 

Considerando a estimativa de Cr$ 1.055.238.600,00 (um bilhão, cinqüenta e cinco milhões, duzentos 
e trinta e oito mil e seiscentos cruzeiros), temos o seguinte quadro: 
 
Receitas Correntes 
 
Receita Tributária............................................................................................................................... 38,92% 
Receita Patrimonial............................................................................................................................ 4,92% 
Receita Industrial................................................................................................................................ 0,03% 
Transferências Correntes................................................................................................................... 39,99% 
Receitas Diversas.............................................................................................................................. 2,83% 
Total das Receitas Correntes............................................................................................................. 86,69% 
 
Receitas de Capital 
 
Alienação de Bens Móveis e Imóveis............................................................................... 0,02%  
Transferência de Capital................................................................................................... 13,29%  
Outras Receitas de Capital............................................................................................... –  
Total das Receitas de Capital...........................................................................................  13,31% 
Composição Total.............................................................................................................  100,00% 
 

(Fonte: CoPR – SEF) 
 

9. O Art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 96, de 1973, estima a Receita e fixa a Despesa em igual 
importância, isto é, Cr$ 1.229.388.039,00 (um bilhão, duzentos e vinte e nove milhões, trezentos e oitenta e 
oito mil e trinta e nove cruzeiros). 

Até aqui tratamos da Exposição de Motivos do Governador, que não aborda em detalhes a Receita 
dos Órgãos da Administração Indireta e das Fundações. 

Esta foi orçada em Cr$ 174.149.439,00, segundo a previsão do art. 2º do Projeto. 
10. A autorização para abertura de créditos suplementares, durante a execução orçamentária, está 

prevista no art. 7º do Projeto, estabelecido o limite de 20% da Receita Orçada, podendo o Governador do 
Distrito Federal, para o respectivo financiamento, "anular, total ou parcialmente dotações orçamentárias, na 
forma prevista no item III do § 1º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
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11. O art. 8º autoriza o Governador a: 
"I – tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita; 
II – realizar operações de crédito, por antecipação da Receita, obedecido o limite previsto na 

Constituição; e 
III – firmar Convênios com a União para administração e cobrança dos tributos previstos na presente 

lei". 
12. Quanto aos orçamentos dos Órgãos da Administração Indireta e das Fundações, dispõe o art. 10 

que eles deverão discriminar as receitas por fontes e categorias econômicas e da mesma forma do 
Orçamento do Distrito Federal, alocar as despesas por programas subprogramas, projetos e atividades. 

13. Relativamente à Consolidação da Receita, temos o seguinte demonstrativo: 
 

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA 

Cr$ 1,00 
Fontes Receitas 

Correntes 
Receitas de 

Capital Total 

    
Recursos do Tesouro.................................................... 914.793.600 140.445.000 1.055.238.600 
Recursos próprios da Administração Indireta................ 113.202.760 60.946.679 174.149.439 
Cia. de Águas e Esg. de Brasília................................... 35.190.000 54.596.679 89.786.679 
Cia. Urb. da N. Cap. do Brasil....................................... 6.800.000 200.000 7.000.000 
Dep. de Estradas e Rod. do DF..................................... 1.250.000 50.000 1.300.000 
Fundação Hospitalar do DF........................................... 60.000.000 – 60.000.000 
Fund. do Serv. Soc. do DF............................................ 124.250 100.000 224.250 
Fundação Cultural do DF............................................... 120.000 – 120.000 
Fundação Educacional do DF....................................... 50.000 – 50.000 
Fundação Zoobotânica do DF....................................... 4.923.000 6.000.000 10.923.000 
Cia. do Desenv. do Plan. Central.................................. 4.745.510 – 4.745.510 
Total Geral..................................................................... 1.027.996.360 201.391.679 1.229.388.039 
 

14. O Projeto apresenta, finalmente, toda a especificação da Receita e sua respectiva legislação em 
quadros demonstrativos. 
 

II – SECRETARA DE FINANÇAS 
 

15. A situação financeira do Distrito Federal é descrita e apresentada, na Exposição de Motivos do 
Governador, com bastante otimismo, de um modo geral. 

A estimativa aprovada pela Lei nº 5.865, de 12 de dezembro de 1972, para o exercício financeiro em 
curso, previu a Receita do Tesouro do Distrito Federal em Cr$ 706.100,00 (setecentos e seis milhões, cento 
e setenta mil e cem cruzeiros). Essa previsão, entretanto, foi amplamente superada em reestimativa 
posterior, alcançando a cifra de Cr$ 1.010.685.271,00, o que representa um acréscimo de 43,1% de acordo 
com nossos cálculos. 

Esse excedente de ingressos pode ser assim demonstrado: 



DISTRITO FEDERAL 
 

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO = ORIGEM 
 

(Estimativa – 1973) 
 

Designação 

Origem  
 

União 
Total 

Própria ICM s/ o Trigo  % 
      
Receitas Correntes      
      
Receitas Tributárias................................................................................... 66.068.000 174.000.000 – 240.068.000 78,85 
Receita Patrimonial.................................................................................... 298.000 – – 298.000 0,10 
Receita Industrial....................................................................................... 152.000 – – 152,000 0,05 
Transferências Correntes........................................................................... – – 53.040.271 53.040.271 17,42 
Receitas Diversas...................................................................................... 5.008.700 – – 5.008.700 1,64 
Total das Receitas Correntes..................................................................... 71.526.700 174.000.000 53.040.271 298.566.971 98,06 
      
Receita de Capital      
      
Alienação de Bens Móveis e Imóveis......................................................... 100.000 – – 100.000 0,03 
Transferências de Capital.......................................................................... – – 5.821.200 5.821.200 1,91 
Total das Receitas de Capital.................................................................... 100.000 – 5.821.200 5.921.200 1,94 
Total do Excesso Estimado........................................................................ 71.626.700 174.000.000 58.861.471 304.488.171 100,00 
Participação Percentual............................................................................. 23,52 57,15 19,33 100,00 
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Incorporando-se o excesso da arrecadação à Receita Orçamentária, obtém-se a Receita Reestimada 

para o exercício de 1973. 
"A expressiva participação do ICM sobre o Trigo importado, a expansão da atividade econômica do 

Distrito Federal e o esforço desenvolvido pela máquina arrecadadora deste Governo têm exigido, dos 
técnicos locais, um permanente acompanhamento da evolução da Receita Própria do Distrito Federal, ao 
mesmo tempo em que se procura conhecer as variações perceptíveis nas Transferências, principalmente 
quando originárias de tributos que, de competência da União, têm parte distribuída às Unidades Federadas. 

Não que considerar-se, além desses fatores, as transferências da União que chegam ao Distrito 
Federal, sob a forma de Auxílios e Contribuições, para atendimento a dispêndios a elas vinculados. A parte 
mais representativa dessas Transferências corresponde a despesas com Pessoal, uma vez que é 
reconhecida a impossibilidade de aqui se obter a Receita necessária à manutenção dos serviços públicos 
essenciais à Capital da República. Assim, no instante em que se reajustam os vencimentos dos servidores 
civis e militares do Distrito Federal – como no caso do Decreto-lei nº 1.258 de 13 de janeiro de 1973 – a 
União programa Transferência adicional, com base na incidência da despesa nova sobre a parcela que 
inicialmente lhe caberia transferir. 

Em função dessas variáveis, o Distrito Federal realiza sempre, uma receita superior à estimada. 
De normal, essa arrecadação a maior não repercute com intensidade no programa de trabalho do 

Governo, ainda que se lhe dê aplicação em consonância com a diretriz federal". 
17. Sobre a importação do trigo e o conseqüente aumento da receita dela decorrente, no exercício 

em curso, a Exposição de Motivos, contida na Mensagem do Senhor Presidente da República, assim 
esclarece: 

"Excepcionalmente, entretanto, em decorrência de uma imprevisível crise na produção do trigo 
nacional, viu-se o Governo da União, para atender à demanda interna, forçado a elevar o nível das 
importações desse cereal, ocasionando por conseqüência, no corrente exercício, acentuado incremento na 
Receita do Distrito Federal, como tive a honra de relatar a Vossa Excelência, através da Exposição de 
Motivos nº 10, de 16 de agosto corrente, na qual solicitei abertura de crédito suplementar, em favor do 
Orçamento do Distrito Federal, mediante audiência do Senado Federal." 

18. Ao final do primeiro semestre, no exercício, a realização da receita arrecadada é assim 
demonstrada: 
 

DISTRITO FEDERAL 
 

RECEITA DO TESOURO – REALIZADA 
 

(Até 30-6-73) 
 

(Em Cr$ 1,00) 
 

DESIGNAÇÃO Arrecadação 
Contabilizada 

  
RECEITAS CORRENTES  
  
Receita Tributária........................................................................................................................ 222.148.473 
Receita Patrimonial..................................................................................................................... 909.716 
Receita Industrial......................................................................................................................... 175.606 
Transferências Correntes............................................................................................................ 197.752.360 
Receitas Diversas........................................................................................................................ 7.306.273 
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES...................................................................................... 428.292.428 
 



– 205 – 
 

DESIGNAÇÃO Arrecadação 
Contabilizada 

  
RECEITAS DE CAPITAL  
  
Alienação de Bens Móveis e Imóveis.......................................................................................... 164.262 
Transferências de Capital............................................................................................................ 63.993.284 
Outras Receitas de Capital.......................................................................................................... – 
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL........................................................................................ 64.157.546 
TOTAL DA RECEITA REALIZADA............................................................................................. 492.449.974 

 
(Fonte: Boletins Contábeis da SEF) 
 
19. Esclarece o Governador, por último, que "para esse nível de receita, o Distrito Federal já assumiu 

compromissos, também até 30 de junho último, na ordem de Cr$ 410.011.021,00, o que lhe propicia um 
saldo de Cr$ 82.438.953,00. 

20. Ante o exposto, sem o que acrescentar ou reparar, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado nº 96, de 1973, no que respeita ao texto da Lei, à receita e à Secretaria de Finanças. 

Sala das Comissões, em 17 de outubro de 1973. – Cattete Pinheiro, Presidente – Heitor Dias, Relator 
– Antônio Fernandes – Carlos Lindenberg – José Augusto – Nelson Carneiro – Waldemar Alcântara – 
Fernando Corrêa – Dinarte Mariz. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Do Expediente lido, consta a Mensagem nº 233, de 1973 (nº 
360/73, na origem), pela qual o Sr. Presidente da República submete ao Senado Federal o Projeto de Lei do 
Senado nº 117, de 1973-DF, que autoriza o Governo do Distrito Federal a abrir crédito suplementar em 
reforço de dotações que especifica, constante do Orçamento do Distrito Federal para o exercício financeiro 
de 1973. 

A matéria será despachada às Comissões de Constituição e Justiça, Distrito Federal e Finanças. 
Nos termos da alínea b do inciso II do art. 142 do Regimento Interno, o projeto receberá emendas, 

perante a primeira daquelas comissões pelo prazo de cinco Sessões Ordinárias. 
Tendo sido publicada à pág. 4105 do Diário do Congresso Nacional (Seção II), de 19 de outubro 

último, a renúncia apresentada pelo nobre Senador Benedito Ferreira ao cargo de 4º-Secretário da Mesa, 
esta Presidência declara vaga a 4ª Secretaria e para seu preenchimento convoca, nos termos do § 1º do 
art. 62 do Regimento Interno, sessão extraordinária a realizar-se na próxima 4ª-feira, dia 24, às 18 horas e 
30 minutos. 

O Senhor Presidente da República encaminhou, à deliberação do Congresso Nacional, através da 
Mensagem nº 53, de 1973 – CN, o Projeto de Lei nº 13, de 1973-CN, que regula os direitos autorais, e dá 
outras providências. 

Para leitura da Mensagem e demais providências iniciais de sua tramitação, convoco Sessão 
Conjunta do Congresso Nacional a realizar-se amanhã, terça-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara dos 
Deputados. 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Sobre a mesa, projetos de autoria da Comissão Diretora, que 

serão lidos pelo Sr. 1º-Secretário. 
São lidos os seguintes: 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 53, DE 1973 

 
Dispõe sobre a constituição e a estruturação do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior e 

respectivas Categorias Funcionais do quadro permanente do Senado Federal, e dá outras providências. 
 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º O Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, designado pelo código SF-NS-900, compreende 

Categorias Funcionais integradas de cargos de provimento efetivo, a que são inerentes atividades 
compreendidas nas áreas biomédica, de ciências e tecnologia e de ciências humanas, sociais, letras e 
artes, para cujo desempenho é exigido o diploma de curso superior de ensino ou habilitação legal 
equivalente. 

Art. 2º As Classes integrantes das Categorias Funcionais do Grupo a que se refere o artigo anterior 
distribuir-se-ão, na forma do disposto no art. 5º da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, em 7 (sete) 
níveis hierárquicos, com as seguintes características, dentro de cada especialidade: 

Nível 7 – Atividades de supervisão, programação, coordenação ou execução especializada, em grau 
de maior complexidade, referentes: 

I – a trabalhos de defesa e proteção à saúde individual ou coletiva, incluindo medidas de profilaxia e 
terapêutica; 

II – a estudos e trabalhos relativos à assistência buco-dentária; 
III – a estudos, em geral, sobre regiões, zonas, cidades, obras estruturais, transportes, 

desenvolvimento industrial, preservação e exploração de riquezas minerais; 
IV – a estudos e projetos de pesquisa e análise econômicas nacionais e internacionais, sobre 

comércio, indústria, finanças, estruturas, patrimonial e investimentos nacionais e estrangeiros; 
V – a estudos, pesquisas, análises e projetos sobre administração em geral e organização e métodos; 
VI – a trabalhos de administração financeira e patrimonial, contabilidade e auditoria, compreendendo 

análise e perícia contábeis. 
Nível 6 – A) Atividades de supervisão, coordenação ou execução especializada em grau de maior 

complexidade, referentes: 
I – a trabalhos e estudos relativos à análise clínica; 
II – a projetos relativos à construção, à fiscalização de obras do Senado Federal e à elaboração de 

normas para a conservação e reconstituição dos bens do Senado Federal; 
III – a estudos, pesquisas, projetos, análise e controle estatístico dos fenômenos coletivos nos setores 

econômico, social, financeiro, agrícola, industrial e científico; 
IV – a trabalhos de relações públicas, redação, revisão, coleta e preparo de informações para 

divulgação oficial falada, escrita ou televisionada. 
B) Atividades de coordenação, orientação ou execução especializada em grau de complexidade 

média, referentes aos trabalhos, estudos e projetos indicados no Nível 7. 
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Nível 5 – Atividades de supervisão, coordenação, programação ou execução especializada em grau 

de maior complexidade, referentes: 
I – a trabalhos relativos à observação, ao cuidado, à educação sanitária dos doentes, gestantes e 

acidentados, ao cumprimento das prescrições médicas e aplicação de medidas destinadas à prevenção de 
doenças; 

II – a estudos sobre o comportamento humano e a dinâmica da personalidade, envolvendo 
diagnóstico psicológico, orientação psicopedagógica e solução dos problemas de ajustamento do ser 
humano. 

Nível 4 – A) Atividades de supervisão, coordenação, programação ou execução especializada, em 
grau de maior complexidade, referentes: 

I – a trabalhos relacionados com a aplicação de processos nos diversos ramos da engenharia; 
II – a trabalhos de pesquisa, estudo e registro bibliográfico de documentos e informações culturais; 
III – a trabalhos relativos à utilização de métodos e técnicas fisioterápicos, terapêuticos e 

recreacionais, para a reabilitação física e mental do indivíduo. 
B) Atividades de orientação ou execução especializada em grau de complexidade mediana, 

referentes aos trabalhos, estudos e projetos indicados na alínea A, itens V e VII do Nível 6. 
C) Atividades de execução qualificada, sob supervisão superior, referentes aos trabalhos estudos e 

projetos indicados no Nível 7 e nos itens I e II da alínea A, do Nível 6. 
Nível 3 – A) Atividades de supervisão, coordenação, programação ou execução especializada, 

referentes a trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamento da comunidade, em 
seus aspectos sociais. 

B) Atividades de orientação ou execução especializada, em grau de mediana complexidade, 
referentes aos trabalhos, projetos e estudos, indicados no item II, do Nível 5. 

Nível 2 – Atividades de execução qualificada, sob supervisão superior, referentes aos trabalhos e 
estudos indicados na alínea A, itens V e VII do Nível 6, nos itens II e III do Nível 5 e no item III, da alínea A, 
do Nível 4. 

Nível 1 – Atividades de execução qualificada, sob supervisão superior, referentes aos trabalhos 
indicados na alínea A, item I, do Nível 3. 

Art. 3º O Grupo-Outras Atividades de Nível Superior é constituído pelas Categorias Funcionais, 
abaixo indicadas, distribuídas as classes respectivas pela escala de níveis, na forma do anexo: 

Código SF–NS–901 – Médico 
Código SF–NS–904 – Enfermeiro 
Código SF–NS–906 – Técnico em Reabilitação 
Código SF–NS–907 – Psicólogo 
Código SF–NS–908 – Farmacêutico 
Código SF–NS–909 – Odontólogo 
Código SF–NS–916 – Engenheiro 
Código SF–NS–917 – Arquiteto 
Código SF–NS–923 – Técnico de Administração 
Código SF–NS–924 – Contador 
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Código SF–NS–926 – Estatístico 
Código SF–NS–930 – Assistente Social 
Código SF–NS–931 – Técnico em Comunicação Social 
Código SF–NS–932 – Bibliotecário 
Código SF–NS–934 – Assessor Técnico 
Código SF–NS–935 – Técnico de Operações Eletrônicas 
Art. 4º Poderão integrar as Categorias Funcionais de que trata o artigo anterior, mediante 

transposição, os cargos atuais, vagos e ocupados, cujas atividades guardem correlação com as indicadas 
no art. 1º desta Resolução, observadas as respectivas especialidades, de acordo com o seguinte critério: 

I – Na Categoria Funcional de Médico, os de Médico; 
II – Na Categoria Funcional de Enfermeiro, os de Enfermeiro, e, por transformação, os de Auxiliar de 

Enfermagem, cujos ocupantes possuam diploma de Enfermeiro ou de Obstetriz, devidamente registrados; 
III – Na Categoria Funcional de Técnico de Reabilitação, os de Técnico de Recuperação ou de 

Terapeuta; 
IV – Na Categoria Funcional de Psicólogo, os de Psicotécnico; 
V – Na Categoria Funcional de Farmacêutico, os de Farmacêutico; 
VI – Na Categoria Funcional de Odontólogo, os de Dentista e Cirurgião-Dentista; 
VII – Na Categoria Funcional de Engenheiro, os de Engenheiro; Dentista; 
VII – Na Categoria funcional de Engenheiro, os de Engenheiro; 
VIII – Na Categoria Funcional de Arquiteto, os de Arquiteto e Engenheiro-Arquiteto; 
IX – Na Categoria Funcional de Técnico de Administração, os de Assessor Técnico, cujos ocupantes 

possuam diploma de Técnico de Administração ou outro adequado à especialidade; 
X – Na Categoria Funcional de Contador, os de Contador e, por transformação, os de Técnico de 

Contabilidade, cujos ocupantes possuam diploma de Contador, devidamente registrado; 
XI – Na Categoria Funcional de Estatístico, os de Estatístico; 
XII – Na Categoria Funcional de Assistente Social, os de Assistente Social, cujos ocupantes possuam 

diploma de Assistente Social, devidamente registrado ou habilitação legal equivalente; 
XIII – Na Categoria Funcional de Técnico em Comunicação Social, os de Redator e Revisor, não 

enquadrados no Grupo-Atividades de Apoio Legislativo; 
XIV – Na Categoria Funcional de Bibliotecário, os de Bibliotecário, os de Oficial Bibliotecário e os de 

Arquivista, não enquadrados no Grupo-Atividades de Apoio Legislativo, cujos ocupantes possuam diploma 
universitário, devidamente registrado ou habilitação legal equivalente; 

XV – Na Categoria Funcional de Assessor Técnico, os de Assessor, não classificados no Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores, possuidores de diploma de curso superior, adequado à 
especialidade; 

XVI – Na Categoria Funcional de Técnico de Operações Eletrônicas, os de Superintendente de 
Equipamento Eletrônico e os que possuam diploma de curso superior ou habilitação legal, adequado à 
especialidade. 
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Art. 5º Os cargos ocupados serão transformados ou transpostos mediante inclusão dos respectivos 

ocupantes nas correspondentes Categorias Funcionais, do maior para o menor nível, nos limites da lotação 
estabelecida para cada área de especialidade por ordem rigorosa de classificação dos habilitados no 
processo seletivo a que se refere o art. 7º, desta Resolução. 

§ 1º Os cargos que, de acordo com a ordem de classificação dos respectivos ocupantes, excederem 
ao número fixado para a Classe superior da Categoria Funcional, serão transformados ou transpostos para 
a Classe imediatamente inferior ou, se ainda ocorrer a hipótese prevista neste parágrafo, para a Classe 
inferior seguinte. 

§ 2º Se a lotação aprovada para a Categoria Funcional for superior ao número de funcionários 
habilitados no processo seletivo, será completada com a transformação de quaisquer outros cargos, vagos 
ou ocupados, independentemente da correlação estabelecida para cada Categoria Funcional, respeitadas 
as qualificações relativas ao grau de escolaridade para cada caso, as áreas de especialização e os 
requisitos estabelecidos no art. 7º desta Resolução. 

Art. 6º A transformação ou transposição de cargos a que se refere o art. 4º, desta Resolução, serão 
processadas após a observância das seguintes exigências: 

I – fixação da lotação ideal, prevista no art. 8º, item II, da Lei nº 5.645, de 1970; 
II – verificação da prioridade, por Categorias Funcionais, da escala prevista no art. 2º, do Decreto nº 

70.320, de 23 de março de 1972; e 
III – existência de recursos orçamentários adequados às despesas decorrentes da medida. 
Art. 7º Os critérios seletivos, para efeito de transformação e transposição de cargos para as 

Categorias do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, serão, basicamente, os seguintes: 
I – ingresso, em virtude de concurso público, em cargo isolado ou de carreira a que pertencer o cargo 

a ser transformado ou transposto, ou nas carreiras ou cargos isolados que a estes antecederem, bem assim 
na forma do art. 2º da Lei Constitucional nº 20, de 2 de janeiro de 1946, do art. 186 da Constituição de 1946 
e do art. 26 do Ato das Disposições Transitórias de 18 de setembro de 1946; 

§ 1º Para efeito do disposto no art. 5º e seu § 1º desta Resolução, a classificação dos funcionários 
habilitados de acordo com este artigo far-se-á, classe por classe, a começar pela mais elevada, observada a 
seguinte ordem de preferência, sucessivamente: 

a) quanto à habilitação: 
1º – o habilitado na forma do item I; 
2º – o habilitado na forma do item II; 
b) em igualdade de condições de habilitação recairá a preferência, sucessivamente, no funcionário: 
1º – que possua diploma ou certificado de conclusão de curso ou habilitação legal equivalente, 

exigidos para ingresso na Categoria Funcional; 
2º – de maior tempo na classe ou no cargo isolado; 
3º – de maior tempo na carreira a que pertencer o cargo a ser transposto ou transformado; 
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4º – de maior tempo de serviço no Senado Federal; 
5º – de maior tempo de serviço público federal. 
§ 2º Na apuração dos elementos enumerados na alínea b, do parágrafo anterior, tomar-se-á por base 

a situação funcional existente à data da homologação do processo seletivo. 
§ 3º Nos casos de transformação de cargos, a prova de desempenho será precedida de curso 

intensivo de treinamento. 
Art. 8º Ressalvado o disposto nos arts. 9º e 11 desta Resolução o ingresso nas Categorias 

Funcionais do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior far-se-á, na classe inicial, mediante concurso 
público, em que se verificarão as qualificações, para o desempenho das atividades inerentes à classe. 

Parágrafo Único. Somente poderá inscrever-se no concurso público, quem possuir: 
I – diploma de curso superior, ou habilitação legal equivalente, em relação às Categorias Funcionais a 

que sejam inerentes atividades correspondentes a regulamentadas; 
II – diploma de conclusão de curso superior de Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional, ou 

habilitação legal correspondente, para a Categoria Funcional de Técnico de Reabilitação, observada a 
respectiva especialidade; 

III – diploma de curso superior do Curso Superior de Comunicação Social ou Jornalismo, para a 
Categoria Funcional de Técnico em Comunicação Social, observada a respectiva especialidade. 

Art. 9º Poderá ser reservado até 1/4 das vagas verificadas na Classe Inicial de Categoria Funcionais 
do Grupo Outras Atividades de Nível Superior, para provimento por ocupantes de classes iniciais de outras 
Categorias do mesmo Grupo. 

§ 1º Somente poderão concorrer à progressão funcional prevista neste artigo, os funcionários que 
preencham os requisitos necessários para ingresso, devendo ser submetidos a treinamento adequado e ao 
mesmo processo seletivo dos candidatos inscritos no concurso público para a Categoria Funcional. 

§ 2º A classificação dos candidatos habilitados em concurso público é distinta da dos candidatos à 
progressão funcional, podendo realizar-se simultaneamente ambas as competições. 

§ 3º No caso de insuficiência de habilitados à progressão funcional, as vagas a esta destinadas 
poderão ser preenchidas por candidatos habilitados em concurso público. 

Art. 10. A progressão funcional dos ocupantes dos cargos das Categorias Funcionais de que trata 
esta Resolução far-se-á para a Classe imediatamente superior àquela a que pertençam, observada, quando 
for o caso, a lotação fixada para cada área de especialidade e obedecerá ao critério de merecimento na 
forma estabelecida em Resolução. 

Parágrafo Único. O interstício funcional é de 3 (três) anos e será apurado pelo tempo líquido de 
efetivo exercício na classe a que pertença o funcionário. 

Art. 11. Poderá haver ascensão funcional, às classes iniciais das Categorias Funcionais de que trata 
esta Resolução, de ocupantes de classes finais integrantes de outros Grupos, desde que possuam o 
correspondente diploma de curso superior, ou habilitação legal equivalente e atendam às normas fixadas 
em Resolução. 

Parágrafo Único. O interstício para ascensão funcional será de 2 (dois) anos, apurado pelo tempo 
líquido de efetivo exercício na Classe final a que pertença o funcionário. 
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Art. 12. Os candidatos à progressão e ascensão funcionais, além do atendimento ao grau de 

escolaridade para ingresso na Categoria Funcional, deverão ser submetidos a treinamento específico. 
Art. 13. À época das ascensões e progressões funcionais, bem assim as normas para o respectivo 

processamento, serão estabelecidas em Resolução. 
Art. 14. Os ocupantes de cargos integrantes do Grupo – Outras Atividades de Nível Superior ficam 

sujeitos à jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho. 
Art. 15. O Ato da Comissão Diretora que aprovar as especificações de classes do Grupo-Outras 

Atividades de Nível Superior estabelecerá, no grau hierárquico correspondente, as linhas de chefia 
inerentes às classes integrantes das respectivas Categorias Funcionais. 

Art. 16. A transposição ou transformação de cargos processar-se-á por Ato da Comissão Diretora, 
mediante proposta do Primeiro-Secretário, cabendo à Subsecretaria do Pessoal, sob orientação da 
Comissão Técnica de Alto Nível, a elaboração dos respectivos expedientes. 

Art. 17. Aos atuais funcionários, mediante opção a ser formalizada junto à Subsecretaria do Pessoal, 
no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, é facultado permanecer nos cargos de que são ocupantes efetivos, 
com os direitos, vantagens e obrigações da situação anterior à vigência desta Resolução. 

Art. 18. Os funcionários que optarem na forma do artigo anterior ou que não lograrem habilitação no 
processo seletivo a que se refere o artigo 7º desta Resolução serão incluídos em Quadro Suplementar, a 
ser extinto, sem prejuízo dos direitos, vantagens e obrigações inerentes aos cargos de que são ocupantes 
efetivos, decorrentes da legislação anterior à vigência desta Resolução, devendo os cargos respectivos ser 
suprimidos à medida que vagarem. 

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Justificação 
 
O presente projeto disciplina a execução do sistema de classificação dos cargos do Grupo-Outras 

Atividades de Nível Superior, conforme o disposto na Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e na Lei 
Complementar nº 10, de 1971. 

As normas fundamentais do projeto seguem as estritas linhas das adotadas para a administração do 
Poder Executivo, conforme a orientação traçada pelos arts. 98 e 108, § 1º, da Constituição. 

De fato, tanto a escala de níveis como a estrutura das Categorias – seja no que tange a número de 
Classes, se não, também, no concernente a nomenclaturas – obedecem a sistema uniforme identificado 
com os padrões do Executivo. 

As normas de enquadramento e os critérios seletivos também se baseiam na sistemática da 
legislação específica, identificando-se, dessarte, com os critérios gerais já adotados para outros Grupos 
funcionais da estrutura administrativa do Senado Federal. 

Trata-se, por conseguinte, de medida complementar à reforma que ora se implanta na administração 
federal. 

Sala da Comissão Diretora, em 22 de outubro de 1973. – Paulo Torres – Antônio Carlos – Adalberto 
Sena – Ruy Santos – Augusto Franco – Geraldo Mesquita. 



ANEXO 
 
GRUPO – OUTRAS ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR 
 
CÓDIGO – SF–NS–900 

 

NÍVEL 

CATEGORIAS FUNCIONAIS 

DENOMINAÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO CÓDIGO 

MÉDICO SF–NS–901 ENFERMEIRO SF–NS–904 TÉCNICO EM 
REABILITAÇÃO SF–NS–906 PSICÓLOGO SF–NS–907 

7 MÉDICO C SF–NS–901.7   
 

   

6 MÉDICO B SF–NS–901.6   
 

   

5   ENFERMEIRO B SF–NS–904.5 
 

 PSICÓLOGO C SF-BS-907.5 

4 MÉDICO A SF–NS–901.4   TÉCNICO EM 
REABILITAÇÃO B 

SF–NS–906.4   

3   ENFERMEIRO A SF–NS-904.3 
 

 PSICÓLOGO B SF–NS–907.3 

2     TÉCNICO EM 
REABILITAÇÃO A 

SF–NS–906.2 PSICÓLOGO A SF–NS–907.2 

1         

 



NÍVEL 

CATEGORIAS FUNCIONAIS 

DENOMINAÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO CÓDIGO 

CONTADOR SF-NS-923 ESTATÍSTICO SF-NS-926 ASSISTENTE 
SOCIAL SF-NS-930 

TÉCNICO EM 
COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 

SF-NS-931 

7 CONTADOR C SF-NS-923.7       

6 CONTADOR B SF-NS-923.6 ESTATÍSTICO C SF-NS-926.6   
TÉCNICO EM 
COMUNICAÇÃO 
SOCIAL C 

SF-NS-931.6 

5         

4 CONTADOR A SF-NS-923.4 ESTATÍSTICO B SF-NS-926.4   
TÉCNICO EM 
COMUNICAÇÃO 
SOCIAL B 

SF-NS-931.4 

3     ASSISTENTE 
SOCIAL B SF-NS-930.3   

2   ESTATÍSTICO A SF-NS-926.2   
TÉCNICO EM 
COMUNICAÇÃO 
SOCIAL A 

SF-NS-931.2 

1     ASSISTENTE 
SOCIAL A SF-NS-930.1   

 



NÍVEL 

CATEGORIAS FUNCIONAIS 

DENOMINAÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO CÓDIGO 

BIBLIOTECÁRIO SF-NS-932 FARMACÊUTICO SF-NS-908 ODONTÓLOGO SF-NS-909 ENGENHEIRO SF-NS-916 

7     ODONTÓLOGO C SF-NS-909.7 ENGENHEIRO C SF-NS-916.7 

6   FARMACÊUTICO B SF-NS-908.6 ODONTÓLOGO B SF-NS-909.6 ENGENHEIRO B SF-NS-916.6 

5         

4 BIBLIOTECÁRIO B SF-NS-932.4 FARMACÊUTICO A SF-NS-908.4 ODONTÓLOGO A SF-NS-909.4 ENGENHEIRO A SF-NS-916.4 

3         

2 BIBLIOTECÁRIO A SF-NS-932.2       

1         

 



NÍVEL 

CATEGORIAS FUNCIONAIS 

DENOMINAÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO CÓDIGO 

ARQUITETO SF-NS-917 TÉCNICO DE 
ADMINISTRAÇÃO SF-NS-923 ASSESSOR 

TÉCNICO SF-NS-934 
TÉCNICO DE 
OPERAÇÕES 
ELETRÔNICAS 

SF-NS-935 

7   TÉCNICO DE 
ADMINISTRAÇÃO C SF-NS-923.7 ASSESSOR 

TÉCNICO B SF-NS-934.7   

6 ARQUITETO B SF-NS-917.6 TÉCNICO DE 
ADMINISTRAÇÃO B SF-NS-923.6 ASSESSOR 

TÉCNICO A SF-NS-934.6 
TÉCNICO DE 
OPERAÇÕES 
ELETRÔNICAS B 

SF-NS-935.6 

5         

4 ARQUITETO A SF-NS-917.4 TÉCNICO DE 
ADMINISTRAÇÃO SF-NS-923.4   

TÉCNICO DE 
OPERAÇÕES 
ELETRÔNICAS A 

SF-NS-935.6 

3         

2         

1         
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LEGISLAÇÃO CITADA 
 

DECRETO Nº 70.320, DE 23 DE MARÇO DE 1972 
 
Estabelece normas essenciais à implantação do sistema de classificação de cargos instituído pela Lei 

nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e dá outras providências. 
 
Art. 1º – ..................................................................................................................................................... 
Art. 2º – Às Equipes Técnicas de alto nível, na área de cada Ministério, órgão integrante da 

Presidência da República e Autarquia federal, cabe estabelecer, anualmente e mediante assistência técnica 
do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal (SIPEC) a escala de prioridades a que se refere o artigo 11 da Lei nº 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, a ser submetida à aprovação superior, na forma do Decreto nº 68.726, de 9 de junho de 
1971. 

 
CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, DE 18-9-1946 

 
Art. 186. A primeira investidura em cargo de carreira e em outros que a lei determinar efetuar-se-á 

mediante concurso, precedendo inspeção de saúde. 
 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, DE 18-9-1946  
 
Art. 26. A Mesa da Assembléia Constituinte expedirá títulos de nomeação efetiva aos funcionários 

interinos das Secretarias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ocupantes de cargos vagos, que 
até 3 de setembro de 1946 prestaram serviços durante os trabalhos da elaboração da Constituição. 

 
LEI CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 2 DE JANEIRO DE 1946 

 
Art. 2º O Governo comporá as Secretarias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com a 

mesma organização que tinham a 10 de novembro de 1937, ressalvados os atos necessários ao 
restabelecimento dos quadros. 

 
LEI Nº 5.645, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970 

 
Estabelece diretrizes para a classificação de cargos do Serviço Civil da União e das autarquias 

federais, e dá outras providências. 
 
O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º – A classificação de cargos do Serviço Civil da União e das autarquias federais obedecerá às 

diretrizes estabelecidas na presente lei. 
Art. 2º – Os cargos serão classificados como de provimento em comissão e de provimento efetivo, 

enquadrando-se, basicamente nos seguintes Grupos: 
 
De Provimento em Comissão 
 
I – Direção e Assessoramento Superiores. 
 
De Provimento Efetivo 
 
II – Pesquisa Científica e Tecnológica; 
III – Diplomacia; 
IV – Magistério; 
V – Polícia Federal; 
VI – Tributação, Arrecadação e Fiscalização; 
VII – Artesanato; 
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VIII – Serviços Auxiliares; 
IX – Outras atividades de nível superior; 
X – Outras atividades de nível médio. 
Art. 3º – Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos ou o nível de conhecimentos 

aplicados, cada Grupo, abrangendo várias atividades, compreenderá: 
I – Direção e Assessoramento Superiores: os cargos de direção e assessoramento superiores da 

administração cujo provimento deva ser regido pelo critério da confiança, segundo for estabelecido em 
regulamento. 

II – Pesquisa Científica e Tecnológica: os cargos com atribuições, exclusivas ou comprovadamente 
principais, de pesquisa científica, pura ou aplicada, para cujo provimento se exija diploma de curso superior 
de ensino ou habilitação legal equivalente e não estejam abrangidos pela legislação do Magistério Superior. 

III – Diplomacia: os cargos que se destinam a representação diplomática. 
IV – Magistério: os cargos com atividades de magistério de todos os níveis de ensino. 
V – Polícia Federal: os cargos com atribuições de natureza policial. 
VI – Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os cargos com atividades de tributação, arrecadação e 

fiscalização de tributos federais. 
VII – Artesanato: os cargos de atividades de natureza permanente, principais ou auxiliares 

relacionadas com os serviços de artífice em suas várias modalidades. 
VIII – Serviços Auxiliares: os cargos de atividades administrativas em geral, quando não de nível 

superior. 
IX – Outras atividades de nível superior: os demais cargos para cujo provimento se exija diploma de 

curso superior de ensino ou habilitação legal equivalente. 
X – Outras atividades de nível médio: os demais cargos para cujo provimento se exija diploma ou 

certificado de conclusão de curso de grau médio ou habilitação equivalente. 
Parágrafo único – As atividades relacionadas com transporte, conservação, custódia, operação de 

elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência, objeto de execução indireta, mediante 
contrato, de acôrdo com o art. 10, § 7º, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

Art. 4º – Outros Grupos, com características próprias, diferenciados dos relacionados no artigo 
anterior, poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se o justificarem as necessidades da 
Administração, mediante ato do Poder Executivo. 

Art. 5º – Cada Grupo terá sua própria escala de nível, a ser aprovada pelo Poder Executivo, 
atendendo, primordialmente, aos seguintes fatores: 

I – importância da atividade para o desenvolvimento nacional; 
II – Complexidade e responsabilidade das atribuições exercidas; e 
III – Qualificações requeridas para o desempenho das atribuições. 
Parágrafo único – Não haverá correspondência entre os níveis dos diversos Grupos, para nenhum 

efeito. 
Art. 6º – A ascensão e a progressão funcionais obedecerão a critérios seletivos, a serem 

estabelecidos pelo Poder Executivo, associados a um sistema de treinamento e qualificação destinado a 
assegurar a permanente atualização e elevação do nível de eficiência do funcionalismo. 

Art. 7º – O Poder Executivo elaborará e expedirá o novo Plano de Classificação de Cargos, total ou 
parcialmente, mediante decreto, observadas as disposições desta lei. 
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Art. 8º – A implantação do Plano será feita por órgãos, atendida uma escala de prioridade na qual se 

levará em conta preponderantemente: 
I – a implantação prévia da reforma administrativa, com base no Decreto-Lei nº 200, de 25 de 

fevereiro de 1967; 
II – o estudo quantitativo e qualitativo da lotação dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura é 

atribuições decorrentes da providência mencionada no item anterior; e 
III – a existência de recursos orçamentários para fazer face às respectivas despesas. 
Art. 9º – A transposição ou transformação dos cargos, em decorrência da sistemática prevista nesta 

lei, processar-se-á gradativamente considerando-se as necessidades e conveniências da Administração e, 
quando ocupados, segundo critérios seletivos a serem estabelecidos para os cargos integrantes de cada 
Grupo, inclusive através de treinamento intensivo e obrigatório. 

Art. 10 – O órgão central do Sistema de Pessoal expedirá as normas e instruções necessárias e 
coordenará a execução do novo Plano, a ser proposta pelos Ministérios, órgãos integrantes da Presidência 
da República e autarquias, dentro das respectivas jurisdições, para aprovação mediante decreto. 

§ 1º – O órgão central do Sistema de Pessoal promoverá as medidas necessárias para que o plano 
seja mantido permanentemente atualizado. 

§ 2º – Para a correta e uniforme implantação do Plano, o órgão central do Sistema de Pessoal 
promoverá gradativa e obrigatoriamente o treinamento de todos os servidores que participarem da tarefa, 
segundo programas a serem estabelecidos com esse objetivo. 

Art. 11 – Para assegurar a uniformidade de orientação dos trabalhos de elaboração e execução do 
Plano de Classificação de Cargos, haverá, em cada Ministério, órgão integrante da Presidência da 
República ou autarquia, uma Equipe de alto nível, sob a presidência do dirigente do órgão de pessoal 
respectivo, com a incumbência de: 

I – determinar quais os Grupos ou respectivos cargos a serem abrangidos pela escala de prioridade a 
que se refere o art. 8º desta lei; 

II – orientar e supervisionar os levantamentos, bem como realizar os estudos e análises 
indispensáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e 

III – manter com o órgão central do Sistema de Pessoal os contatos necessários para correta 
elaboração e implantação do Plano. 

Parágrafo único – Os membros das Equipes de que trata este artigo serão designados pelos Ministros 
de Estado, dirigentes de órgãos integrantes da Presidência da República ou de autarquia, devendo a 
escolha recair em servidores que, pela sua autoridade administrativa e capacidade técnica, estejam em 
condições de exprimir os objetivos do Ministério, do órgão integrante da Presidência da República ou da 
autarquia. 

Art. 12 – O novo Plano de Classificação de Cargos a ser instituído em aberto de acordo com as 
diretrizes expressas nesta lei, estabelecerá, para cada Ministério, órgão integrante da Presidência da 
República ou autarquia, um número de cargos inferior, em relação a cada grupo, aos atualmente existentes. 

Parágrafo único – A não-observância da norma contida neste artigo somente será permitida: 
a) mediante redução equivalente em outro grupo, de modo a não haver aumento de despesas; ou 
b) em casos excepcionais, devidamente justificados perante o órgão central do Sistema de Pessoal, 

se inviável a providência indicada na alínea anterior. 
Art. 13 – Observado o disposto na Seção VIII da Constituição e em particular, no seu art. 97, as 

formas de provimento de cargos, no Plano de Classificação decorrente desta lei, serão estabelecidas e 
disciplinadas mediante normas regulamentares específicas, não se lhes aplicando as disposições, a 
respeito, contidas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. 
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Art. 14 – O atual Plano de Classificação de Cargos do Serviço Civil do Poder Executivo, a que se 

refere a Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960 e legislação posterior, é considerado extinto, observadas as 
disposições desta lei. 

Parágrafo único – À medida que for sendo implantado o novo Plano, os cargos remanescentes de 
cada categoria, classificados conforme o sistema de que trata este artigo, passarão a integrar Quadros 
Suplementares e, sem prejuízo das promoções e acesso que couberem, serão suprimidos, quando 
vagarem. 

Art. 15 – Para efeito do disposto no art. 108 § 1º, da Constituição, as diretrizes estabelecidas nesta 
lei, inclusive o disposto no art. 14 e seu parágrafo único, se aplicarão à classificação dos cargos do Poder 
Legislativo, do Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas da União e do Distrito Federal, bem como à 
classificação dos cargos dos Territórios e do Distrito Federal. 

Art. 16 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Brasília, 10 de dezembro de 1970; 149º da Independência e 82º da República 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 10, DE 6 DE MAIO DE 1971 
 
Fixa normas para o cumprimento do disposto nos artigos 98 e 108, § 1º, da Constituição. 
 
REF. – Constituição do Brasil 
Art. 98 – Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser 

superiores aos pagos pelo Poder Executivo, para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas. 
Art. 103 – .................................................................................................................................................. 
§ 1º – Aplicam-se, no que couber, aos funcionários do Poder Legislativo e do Poder Judiciário da 

União e dos Estados, e aos das Câmaras Municipais, os sistemas de classificação e níveis de vencimentos 
dos cargos do serviço civil do respectivo Poder Executivo. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 
Art. 1º – Aos cargos integrantes dos Quadros de Pessoal dos órgãos dos Poderes Legislativo e 

Judiciário da União aplicam-se, no que couber, os sistemas de classificação e níveis de vencimentos 
vigorantes no serviço civil do Poder Executivo. 

Art. 2º – No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do ato que aprovar a aplicação, no 
Poder Executivo, da sistemática estabelecida pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, em relação a 
cada Grupo de Categorias Funcionais, os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário elaborarão projetos 
de classificação das correspondentes categorias. 

REF. – A Lei nº 5.645 (DOU de 11-12-1970) estabelece diretrizes para a classificação de cargos do 
Serviço Civil da União e das autarquias federais e dá outras providências. (V. VOX LEGIS, vol. 24, S/I, pág. 
69) 

§ 1º – Os órgãos a que alude este artigo, em igual prazo, a contar da publicação dos atos que 
aprovarem os respectivos planos específicos de retribuição, decorrentes da mesma norma legal, elaborarão 
também, os planos de retribuição dos correspondentes Grupos. 

§ 2º – A classificação dos cargos referidos neste artigo, sem paradigmas no serviço civil do Poder 
Executivo, será precedida de levantamento de suas atribuições, para adequada avaliação e conseqüente 
fixação de seus vencimentos, respeitado o sistema de retribuição vigorante no Poder Executivo. 

§ 3º – Independerá do levantamento, a que alude o § 2º, a classificação dos cargos de denominação 
igual à dos cargos do Poder Executivo que tenham o mesmo grau de responsabilidade e exijam a mesma 
formação profissional. 
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Art. 3º – Os vencimentos dos cargos em comissão do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não 

poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, para cargos de atribuições iguais ou 
assemelhadas. 

Art. 4º – Em decorrência da aplicação desta Lei Complementar, nenhum servidor sofrerá redução do 
que, legalmente, perceber à data da vigência desta Lei. 

§ 1º – Aos atuais funcionários é assegurada, a título de vantagem pessoal, nominalmente 
identificável, a diferença entre o vencimento dos cargos efetivos de que são titulares e o vencimento que 
resultar da nova classificação. 

§ 2º – Sobre a diferença a que se refere o § 1º não incidirão reajustamentos supervenientes, nem se 
estabelecerá, e em virtude dela, discriminação nessas concessões. 

§ 3º – A diferença de vencimentos referida neste artigo incorpora-se aos proventos da aposentadoria 
e da disponibilidade. 

Art. 5º – As funções gratificadas necessárias aos serviços dos órgãos dos Poderes Legislativo e 
Judiciário serão criadas nos respectivos regulamentos ou regimentos, respeitados os princípios de 
classificação vigorantes no Poder Executivo. 

Art. 6º – Aplicam-se aos funcionários dos Tribunais de Contas da União e do Distrito Federal as 
disposições desta Lei Complementar. 

Art. 7º – Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Brasília, 6 de maio de 1971; 150º da Independência e 83º da República. – EMÍLIO G. MÉDDICI – 
Alfredo Buzaid. 

 
(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 54, DE 1913 

 
Dispõe sobre a constituição e a estruturação do Grupo – Artesanato e respectivas Categorias 

funcionais do quadro permanente do Senado Federal, e dá outras providências. 
 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – O Grupo – Artesanato, designado pelo código (SF-ART-700), compreende Categorias 

funcionais integradas de cargos de provimento efetivo a que são inerentes atividades de nível médio e de 
natureza permanente, principais e auxiliares, relacionadas com os serviços de artífice em suas várias 
modalidades, abrangendo encargos de fabricação, conservação, transformação e operação de peças, 
máquinas, aparelhos diversos, motores e sistemas elétricos e hidráulicos. 

Art. 2º – Os cargos integrantes do Grupo a que se refere esta Resolução distribuir-se-ão, na forma do 
disposto no art. 5º, da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, em 5 (cinco) níveis hierárquicos, com as 
seguintes características, dentro de cada especialidade de artesanato: 

Nível 5 – Atividades técnico-profissionais de nível médio, de natureza complexa, exigindo organização 
e controles gerais de produção e compreendendo supervisão, coordenação e avaliação do trabalho de 
unidades do pessoal qualificado. 

Nível 4 – Atividades técnico-profissionais de nível médio, de complexidade mediana, exigindo 
organização e controle setoriais de produção e compreendendo supervisão, coordenação e orientação de 
subunidade de pessoal qualificado. 

Nível 3 – Atividades técnico-profissionais de nível médio de complexidade mediana, compreendendo 
orientação e treinamento de Grupos auxiliares e execução especializada, em elevado grau de precisão. 

Nível 2 – Atividades profissionais de nível médio, de complexidade mediana, compreendendo 
execução qualificada, sujeita a supervisão e orientação. 



– 221 – 
 
Nível 1 – Atividades preliminares ou auxiliares, de natureza simples, sujeitas a permanente 

supervisão e orientação superiores. 
Art. 3º – O Grupo – Artesanato é constituído pelas Categorias funcionais abaixo indicadas, 

distribuídas as classes pela escala de níveis, na forma do Anexo: 
Código SF-ART-701 – Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia, abrangendo os serviços de Artífice 

relativos a fundições, tratamento térmico, galvanoplastia, fabricação, recuperação e montagem de obras 
metalúrgicas, preparação, tratamento e pintura de chapas e outros de igual natureza. 

Código SF-ART-702 – Artífice de Mecânica, abrangendo os serviços de artífice relativos à fabricação, 
ajustagem, montagem, recuperação e manutenção de máquinas, motores, instrumentos mecânicos, e 
outros de igual natureza. 

Código SF-AR.T-703 – Artífice de Eletricidade e Comunicações, abrangendo os serviços de artífice 
relativos ao controle da produção e distribuição de energia elétrica e do funcionamento de usinas, casas de 
força e subestações, construção de linhas e circuitos, montagem, recuperação e manutenção de motores e 
máquinas, instalações e materiais elétricos, e outros de igual natureza. 

Código SP-ART-704 – Artífice de Carpintaria e Marcenaria, abrangendo serviços de artífice relativos à 
confecção, montagem e tratamento de obras de madeira e guarnições especiais em serviços de 
construções e outros de igual natureza. 

Art. 4º – Poderão integrar as Categorias de que trata o artigo anterior mediante transposição os 
cargos atuais, vagos e ocupados, cujas atividades guardem correlação com as indicadas no art. 1º, desta 
Resolução, observadas as respectivas especialidades, de acordo com o seguinte critério: 

I – na Categoria funcional de Artífice de Obras e Metalurgia, os de Soldador, Lanterneiro e Pintor e 
outros que se identificarem com as referidas especialidades; 

II – na Categoria funcional de Artífice de Mecânica, os de Bombeiro Hidráulico, Mecânico, Auxiliar de 
Mecânico, Mecânico de Elevador, Conservador de Ar Condicionado, Lavador de Automóvel, Auxiliar de 
Lavador de Automóvel e outros que se identificarem com as referidas especialidades; 

III – na Categoria funcional de Artífice de Eletricidade e Comunicações, os de Eletricista, Eletricista 
Auxiliar e outros que se identificarem com a referida especialidade; 

IV – na Categoria funcional de Artífice de Carpintaria e Marcenaria, os de Marceneiro, Estofador e 
outros que se identificarem com a referida especialidade. 

Art. 5º – Os cargos ocupados serão transformados ou transpostos mediante inclusão dos respectivos 
ocupantes nas correspondentes Categorias funcionais, do maior para o menor nível, nos limites da lotação 
estabelecida para cada área de especialidade, por ordem rigorosa de classificação dos habilitados no 
processo seletivo a que se refere o art. 7º desta Resolução. 

§ 1º – Os cargos que, de acordo com a ordem de classificação dos respectivos ocupantes, 
excederem ao número fixado para a classe superior da Categoria funcional, serão transformados ou 
transpostos para a classe imediatamente inferior ou, se ainda ocorrer a hipótese prevista neste parágrafo, 
para a classe inferior seguinte. 

§ 2º – Se a lotação aprovada para a Categoria funcional for superior ao número de funcionários 
habilitados no processo seletivo, será completada com a transformação de quaisquer outros cargos, 
ocupados ou vagos, independentemente da correlação estabelecida para cada Categoria funcional, 
respeitadas às áreas de especialização e os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Resolução. 
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Art. 6º – As transposições de cargos a que se refere o art. 4º desta Resolução serão processados a 

observância das seguintes exigências: 
I – fixação da lotação ideal, prevista no art. 8º, item II da Lei nº 5.645, de 1970; 
II – verificação da prioridade, por Categorias funcionais na escala prevista no art. 2º do Decreto nº 

70.320, de 23 de março de 1972; 
III – existência de recursos orçamentários adequados para fazer face às despesas decorrentes da 

medida. 
Art. 7º – Os critérios seletivos para efeito de transposição ou transformação de cargos para as 

Categorias funcionais do Grupo – Artesanato serão, basicamente, os seguintes: 
I – ingresso, em virtude de concurso público, em cargo isolado ou de carreira a que pertencer o cargo 

a ser transformado ou transposto, ou nas carreiras ou cargos isolados que a estes antecederem, bem assim 
na forma do art. 2º da Lei Constitucional nº 20, de 2 de janeiro de 1946, do art. 186 da Constituição de 1946, 
e do art. 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 18 de setembro de 1946; 

II – habilitação em prova de desempenho funcional para os que não satisfaçam as condições do item 
anterior. 

§ 1º – Para efeito do disposto no art. 5º e seu § 1º desta Resolução, a classificação dos funcionários 
habilitados de acordo com este artigo far-se-á, classe por classe, a começar pela mais elevada, observada a 
seguinte ordem de preferência, sucessivamente: 

a) quanto à habilitação: 
1º – o habilitado na forma do item I; 
2º – o habilitado na forma do item II; 
b) em igualdade de condições de habilitação recairá a preferência, sucessivamente, no funcionário: 
1º – que possua diploma ou certificado de conclusão de curso ou habilitação legal equivalente, 

exigidos para ingresso na Categoria Funcional; 
2º – de maior tempo na classe ou no cargo isolado; 
3º – de maior tempo na carreira a que pertencer o cargo a ser transposto ou transformado; 
4º – de maior tempo de serviço no Senado Federal; 
5º – de maior tempo de serviço público federal; 
6º – de maior tempo de serviço público. 
§ 2º – Na apuração dos elementos enumerados na alínea b do parágrafo anterior, tomar-se-á por 

base a situação funcional existente à data da homologação do processo seletivo. 
§ 3º – Nos casos de transformação de cargos, a prova do desempenho será precedida de curso 

intensivo de treinamento. 
Art. 8º – Ressalvado o disposto no art. 11, o ingresso nas Categorias Funcionais do Grupo – 

Artesanato far-se-á na classe inicial mediante concurso público em que serão verificadas as qualificações 
essenciais exigidas nas respectivas especificações, para o desempenho das atividades inerentes à classe. 

§ 2º – Somente poderão inscrever-se em concurso, para ingresso nas Categorias Funcionais do 
Grupo – Artesanato, quem possuir certificado d.e conclusão de curso equivalente ao ciclo ginasial ou 1º 
grau. 

Art. 9º – A progressão funcional dos ocupantes de cargos das Categorias Funcionais de que trata 
esta Resolução far-se-á para a classe imediatamente superior àquela a que pertença o funcionário, 
observada a respectiva especialidade, e obedecerá ao critério de merecimento, na forma estabelecida em 
Resolução. 



– 223 – 
 
Art. 10 – O interstício para a progressão funcional é de 2 (dois) anos e será apurado pelo tempo de 

efetivo exercício do funcionário na classe a que pertença. 
Art. 11 – Poderá haver ascensão funcional de ocupantes de classes finais das Categorias Funcionais 

do Grupo – Artesanato para as classes iniciais das Categorias Funcionais de outros Grupos, desde que 
possuam o grau de escolaridade estabelecido para a Categoria ou a habilitação profissional exigida por lei 
em cada caso e se habilitem em processo seletivo, nas condições estabelecidas em Resolução. 

Parágrafo único – O interstício para a ascensão funcional será de 2 (dois) anos, apurado pelo tempo 
líquido de efetivo exercício do funcionário na classe final da Categoria Funcional a que pertença. 

Art. 12 – Os candidatos à progressão e ascensão funcionais, além do atendimento ao grau de 
escolaridade fixado para ingresso na Categoria Funcional, deverão ser submetidos a treinamento 
específico. 

Art. 13 – A época da realização da progressão e ascensão funcionais, bem assim as normas para o 
respectivo processamento, serão estabelecidas em Resolução. 

Art. 14 – Os ocupantes de cargos que integrarem as Categorias Funcionais de que trata esta 
Resolução ficam sujeitos à jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho. 

Art. 15 – O Ato da Comissão Diretora que aprovar as especificações de classe do Grupo – Artesanato 
estabelecerá, no grau hierárquico correspondente, as linhas de chefia inerentes aos cargos integrantes das 
respectivas Categorias Funcionais. 

Art. 16 – A transposição ou transformação de cargos processar-se-á por Ato da Comissão Diretora, 
mediante proposta do Primeiro-Secretário, cabendo à Subsecretaria do Pessoal, sob orientação da 
Comissão Técnica de Alto Nível, a elaboração dos respectivos expedientes. 

Art. 17. Aos atuais funcionários, mediante opção a ser formalizada junto à Subsecretaria do Pessoal, 
no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, é facultado permanecer nos cargos de que são ocupantes efetivos, 
com os direitos, vantagens e obrigações da situação anterior à vigência desta Resolução. 

Art. 18. Os funcionários que optarem na forma do artigo anterior ou que não lograrem habilitação no 
processo seletivo a que se refere o artigo 7º desta Resolução serão incluídos em Quadro Suplementar, a 
ser extinto, sem prejuízo dos direitos, vantagens e obrigações inerentes aos cargos de que são ocupantes 
efetivos, decorrentes da legislação anterior à vigência desta Resolução, devendo os cargos respectivos ser 
suprimidos à medida que vagarem. 

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Justificação 

 
Dando continuidade ao processo de classificação dos cargos da administração do Senado Federal, o 

presente projeto objetiva organizar o Grupo – Artesanato, conforme o sistema estabelecido pela Lei nº 
5.645, de 10 de dezembro de 1970, que traçou as normas gerais de classificação dos cargos do Serviço 
Civil da União. 

À semelhança da legislação correlata do Poder Executivo, a proposição coloca o Grupo – Artesanato 
em níveis iguais aos previstos para a administração federal, adotando, ainda, as mesmas prescrições 
relativas a enquadramentos e processo seletivo. 

Trata-se, portanto, de providência complementar à reforma administrativa ora em curso na 
administração dos Três Poderes, conforme recomenda a Lei Complementar nº 10, de 1971. 

Sala da Comissão Diretora, em 22 de outubro de 1973. – Paulo Tôrres – Antônio Carlos – Adalberto 
Sena – Ruy Santos – Augusto Franco – Geraldo Mesquita. 



NEXO 
GRUPO — ARTESANATO 
CÓDIGO — SF-ART-700 

 

Nível 

CATEGORIAS FUNCIONAIS 

Denominação Código Denominação Código Denominação Código Denominação Código 
Artífice de 

Estrutura de 
Obras e 

Metalurgia 

SF-ART-701 Artífice de 
Mecânica SF-ART-702 

Artífice de 
Eletricidade e 
Comunicações 

SF-ART-703 
Artífice de 

Carpintaria e 
Marcenaria 

SF-ART-704 

5 Mestre SF-ART-701.5 Mestre SF-ART-702.5 Mestre SF-ART-703.5 Mestre SF-ART-704.5 

4 Contramestre SF-ART-701.4 Contramestre SF-ART-702.4 Contramestre SF-ART-703.4 Contramestre SF-ART-704.4 

3 Artífice 
Especializado SF-ART-701.3 Artífice 

Especializado SF-ART-702.3 Artífice 
Especializado SF-ART-703.3 Artífice 

Especializado SF-ART-704.3 

2 Artífice SF-ART-701.2 Artífice SF-ART-702.2 Artífice SF-ART-703.2 Artífice SF-ART-704.2 

1         
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LEGISLAÇÃO CITADA 
 

DECRETO Nº 70.320, DE 23 DE 
MARÇO DE 1972 

 
Estabelece normas essenciais à implantação do sistema de classificação de cargos instituído pela Lei 

nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e dá outras providências. 
 
Art. 1º –  
Art. 2º – As Equipes Técnicos de alto nível, na área de cada Ministério, órgão integrante da 

Presidência da República e Autarquia federal, cabe estabelecer, anualmente e mediante assistência técnica 
do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal (SIPEC), a escala de prioridades a que se refere o art. 11 da Lei nº 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, a ser submetida à aprovação superior, na forma do Decreto nº 68.726, de 9 de junho de 
1971. 

 
CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, DE 18-9-1946 

 
Art. 186 – A primeira investidura em cargo de carreira e em outros que a lei determinar efetuar-se-á 

mediante concurso, precedendo inspeção de saúde. 
 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, DE 18-9-1946 
 

Art. 26 – A Mesa da Assembléia Constituinte expedirá títulos de nomeação efetiva aos funcionários 
interinos das Secretarias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ocupantes de cargos vagos, que 
até 3 de setembro de 1946 prestaram serviços durante os trabalhos da elaboração da Constituição. 

 
LEI CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 2 DE JANEIRO DE 1946 

 
Art. 2º – O Governo comporá as Secretarias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com a 

mesma organização que tinham a 10 de novembro de 1937, ressalvados os atos necessários ao 
restabelecimento dos quadros. 

 
(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 118, DE 1973 
 

Fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Outras Atividades de Nível Superior e 
Artesanato, do Quadro Permanente do Senado Federal, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Aos níveis de classificação dos cargos de provimento efetivo, integrantes  

dos Grupos-Outras Atividades de Nível Superior e Artesanato, do Quadro 
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Permanente do Senado Federal, a que se refere a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, correspondem 
os seguintes vencimentos: 
 

I – Grupo-Outras Atividades de Nível Superior 
 

Níveis   
Vencimentos 

Mensais 
Cr$ 

SF–NS – 7..................................................  ....................................................... 5.300,00 
SF–NS – 6 .................................................  ....................................................... 4.700,00 
SF–NS – 5 ……..........................................  ....................................................... 4.400,00 
SF–NS – 4 .................................................  ....................................................... 3.900,00 
SF–NS – 3 ................................................  ....................................................... 3.700,00 
SF–NS – 2 ................................................  ....................................................... 3.300,00 
SF–NS – 1 .................................................  ....................................................... 3.000,00 
 
II – Grupo-Artesanato 

 

Níveis 
Vencimentos 

Mensais 
Cr$ 

SF–ART – 5……………………………………………………………………………………………. 2.000,00 
SF–ART – 4…......………………………………………………………………………………….…. 1.500,00 
SF–ART – 3 …………………………………………………………………………………………… 1.200,00 
SF–ART – 2 ………………………………………………………………………………………….... 800,00 
SF–ART – 1 …………………………………………………………………………………..…...….. 500,00 

 
Art. 2º Aos servidores do Quadro Permanente do Senado Federal, incluídos nos Grupos de que trata 

esta lei, aplicam-se as disposições dos arts. 2º e seus parágrafos e 3º e seu parágrafo único da Lei nº 
5.903, de 9 de julho de 1973, estendendo-se aos inativos o preceituado no art. 4º e seus parágrafos da 
mesma lei. 

Art. 3º Os vencimentos, fixados no artigo 1º desta lei, vigorarão a partir da data de publicação dos 
Atos de transposição de cargos para as Categorias Funcionais correspondentes. 

Art. 4º À medida que forem sendo implantados os Grupos a que se refere esta lei e os criados e 
estruturados na forma da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, poderão ser transformados em cargos, 
dos referidos Grupos, os empregos regidos pela legislação trabalhista, a que sejam inerentes tais 
atividades, obedecidos os critérios estabelecidos para situação análoga no Poder Executivo. 

Art. 5º Observado o disposto nos artigos 8º, inciso III, e 12 da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 
1970, as despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas pelos recursos orçamentários 
próprios do Senado Federal, bem assim por outros recursos a esse fim destinados, na forma da legislação 
pertinente. 

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Justificação 

 
O presente projeto de lei fixa os valores de vencimentos dos cargos dos  

Grupos-Outras Atividades de Nível Superior e Artesanato, consoante o sistema 
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fixado pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, que "estabelece. diretrizes para a classificação de 
cargos do Serviço Civil da União e das autarquias federais e dá outras providências". 

De fato, na forma do preceituado no art. 2º da Lei Complementar nº 10, de 6 de maio de 1971, cabe 
aos Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário a elaboração dos projetos de classificação dos cargos de 
suas administrações, além dos planos de retribuição dos correspondentes Grupos. 

Verificando-se, pois, a edição da legislação referente aos Grupos-Outras Atividades de Nível Superior 
e Artesanato do Serviço Civil do Poder Executivo – Leis nos 5.914, de 1973, e 5.921, de 19 de setembro de 
1973 – impõe-se também, a aprovação de análogo instrumento legal, objetivando, em termos paritários, a 
identificação de área administrativa do Senado Federal, com os pressupostos legais relativos à espécie. 

A proposição se coloca, rigidamente, segundo as normas adotadas para a administração do Poder 
Executivo, observadas as peculiaridades administrativas do Senado Federal. 

Sala da Comissão Diretora, em 22 de outubro de 1973. – PAULO TÔRRES – Antônio Carlos – 
Adalberto Sena – Ruy Santos – Augusto Franco – Geraldo Mesquita. 

 
LEGISLAÇÃO CITADA 

 
LEI Nº 5.903, DE 9 DE JULHO DE 1973 

 
Fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividades de Apoio Legislativo, Serviços 

Auxiliares e Serviços de Transporte Oficial e Portaria, do Quadro Permanente do Senado Federal, e dá 
outras providências. 

 
Art. 1º ........................................................................................................................................................ 
Art. 2º As diárias de que trata a Lei nº 4.019, de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorções, 

bem assim a gratificação de nível universitário, referentes aos cargos que integram os Grupos, de que trata 
esta Lei, ficarão absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior. 

§ 1º A partir da vigência dos Atos de inclusão de cargos no novo sistema, a que se refere o art. 1º, 
cessará, para os respectivos ocupantes, o pagamento das vantagens especificadas neste artigo. 

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários do Quadro de Pessoal do Senado Federal, à 
medida que os respectivos cargos forem transformados ou transpostos para Categorias funcionais 
integrantes dos demais Grupos, estruturados ou criados na forma da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 
1970. 

Art. 3º A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, que forem incluídos nos Grupos de que trata esta Lei, e nos demais estruturados e criados 
na forma da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, será calculada na forma do disposto no artigo 10 da 
Lei nº 4.345, de 26 de junho de 1964. 

Parágrafo único. Aos atuais funcionários que, em decorrência da aplicação desta Lei, passarem a 
perceber, mensalmente, retribuição total inferior à que vinham auferindo de acordo com a legislação 
anterior, será assegurada a diferença, como vantagem pessoal, nominalmente identificável, na forma do 
disposto no art. 4º, e respectivos parágrafos, da Lei Complementar nº 10, de 6 d.e maio de 1971. 

 
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.) 

 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Os projetos serão publicados e remetidos às comissões 

competentes. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, primeiro orador inscrito. 



– 228 – 
 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha designação para 
representar o Senado Federal na XXIII Assembléia Geral da União Internacional dos Organismos Oficiais de 
Turismo, realizada este mês em Caracas, me propiciou oportunidade para verificar a significação desses 
encontros. Maior foi, porém, minha satisfação em testemunhar a competência e a eficiência com que se 
conduziram os representantes da EMBRATUR, doutores Paulo Manoel Protásio e Humbreto Donatti. Sobre 
isto já tive oportunidade de falar, destacando a eleição unânime do presidente da EMBRATUR para a vice-
presidência daquele importante organismo. 

Hoje, retorno a esta tribuna com o duplo objetivo de dar vazão ao meu entusiasmo, bem como de 
informar a esta Casa e, através dela, ao País, de observações que pude colher na Capital da Venezuela a 
respeito do Brasil, de nosso Governo e do notável surto desenvolvimentista que hoje nos caracteriza. 

Nos dez dias durante os quais permaneci em Caracas, constatei a existência naquele País irmão de 
um clima excepcionalmente favorável ao Brasil. Enorme o interesse com que lá se acompanha a vida 
brasileira, disso resultando o clima de acentuada simpatia para com a nossa Pátria. Tão numerosas as 
formas através das quais me foi possível constatar essa situação que dispensável se torna enumerá-las. Em 
Caracas, Sr. Presidente, há um clima de geral e profundo interesse pelos assuntos do Brasil e, em 
conseqüência, generalizado sentimento de simpatia para com o Brasil, o Governo do eminente Presidente 
Garrastazu Médici e o povo brasileiro. 

Evidente a existência em Caracas de condições as mais favoráveis para o incessante estreitamento 
de relações entre o Brasil e a Venezuela, de forma muito especial no campo econômico e cultural, o que, 
evidentemente, será do pleno conhecimento do Governo e, especialmente, do Ministério das Relações 
Exteriores. Daí ter voltado de Caracas com a convicção de que perspectivas excepcionais nos estão abertas 
para o aprimoramento de nossas relações não só com a República da Venezuela como com as demais 
nações do Continente. 

Sr. Presidente, confesso ter-me surpreendido o interesse e a admiração com que em Caracas todos 
se informam a respeito da atual situação do nosso País. Ali se acompanha com impressionante interesse a 
explosão do desenvolvimento brasileiro, sem sentimentos de rivalidade, na revelação do espírito de 
fraternidade inerente aos povos deste Continente. 

O cuidado em não me estender, além do tempo regimental, me força a destacar artigo transcrito com 
destaque no jornal El Nacional, da Capital venezuelana, no dia 7 do corrente mês, sob o sugestivo título de 
La Explosion Brasileña de autoria do jornalista L.K Fish, publicado originariamente no Times, de Londres, de 
notória insuspeição e conhecida autoridade. 

Numa entusiástica apreciação sobre o desenvolvimento brasileiro e o Governo do eminente 
Presidente Garrastazu Médici, o jornalista inicia seu artigo com a afirmativa de que "os dados já são 
familiares" na demonstração de que os índices sobre a explosão do desenvolvimento brasileiro, de tão 
conhecidos, se tornaram lugar-comum no âmbito internacional. 

E, em seguida, alude o jornalista ao Produto Nacional Bruto, crescimento em termos reais de dez por 
cento; nova redução da taxa inflacionária, que o atual Governo se empenha em manter em torno de 12%; 
crescimento das exportações em mais de 35%, número recorde de casas cuja construção está iniciada; 
maciças inversões governamentais na infra-estrutura, com a observação de que temos um projeto para 
investir dois bilhões numa só usina hidroelétrica; importantes êxitos na erradicação do analfabetismo; novos 
investimentos de capitais do exterior em quase todos os setores da economia; a nossa privilegiada situação 
junto ao Fundo Monetário Internacional, onde possuímos a maior reserva "da história de qualquer país 
latino-americano", conforme acentua o articulista. 

Expressando sua admiração pelo desenvolvimento brasileiro, que aponta como autêntica "explosão", 
o jornalista observa que "economicamente este será um ano recorde em quase todos os aspectos", 
referindo-se ao ano corrente. 
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Mostra, depois, que essa "explosão" vem num crescendo permanente, a partir de 1964, destacando o 

crescimento de nossas exportações a partir de 1969, que este ano poderão crescer cerca de 40% em 
relação ao ano anterior. Informa, a seguir, sobre alguns dos prognósticos para este ano, destacando a 
importância decisiva do crescimento vertiginoso de nossas exportações – café, açúcar, manufaturados, 
sapatos, sucos de frutas, automóveis, ônibus, aparelhos eletrodomésticos, computadores, têxteis, etc. – 
"graças ao que" –, frisa o repórter – "a marca HECHO EN BRASIL se fez familiar nos mercados dos países 
europeus, nos Estados Unidos e, especialmente, nos países do Terceiro Mundo". 

O artigo – um dos numerosos publicados pela imprensa venezuelana a nosso respeito – prossegue 
na análise objetiva e imparcial de dados, afirmando o jornalista L.K. Fish a certa altura: 

"Possivelmente, em nenhuma nação do mundo subdesenvolvido ou em desenvolvimento, um 
governo teve tanto que ver com o crescimento econômico do País como ocorre com o Governo do Brasil." 

Tece, então, algumas considerações sobre o que se tornou mundialmente conhecido como "modelo 
brasileiro", manifestando sua admiração pelo pragmatismo e pela racionalização de métodos e meios 
através dos quais o Governo do eminente Presidente Garrastazu Médici tem logrado tão espetaculares 
êxitos no aceleramento incessante de nosso desenvolvimento. Destaca a ação das grandes empresas 
estatais ou de economia mista, do Banco do Brasil e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (o 
mais importante do mundo), poderosos instrumentos governamentais para a dinamização de nossa 
economia. Exalta a ação pioneira do Estado, diretamente ou através desses seus instrumentos, em 
empreendimentos que só por ele poderiam ser levados a efeito, isso sem que caiamos no estilo de uma 
economia socialista, ou socializante. Muito ao contrário, acentua a perfeita sintonia com o setor privado, 
estimulado e impulsionado pelo Governo, no seu empenho de tudo somar para tornar sempre mais veloz o 
nosso ritmo de crescimento. Realça a política monetária e creditícia, destacando a importância do Banco do 
Brasil e do BNDE na sua vitoriosa – e original – condução. Mostra o entrosamento entre os Governos dos 
Estados e o Federal, tanto no tocante a objetivos como à execução de programas desenvolvimentistas. 

"O Governo se mostrou ativo em 1973" – diz o artigo –, "levando a bom termo um dos projetos de 
investimentos em infra-estrutura mais importantes do mundo. A quantidade de dinheiro que o Brasil está 
investindo na construção de rodovias, escolas, comunicações, hospitais – em quase todos os setores da 
economia – é surpreendente". E conclui com palavras de admiração pela construção da Transamazônica e 
da Perimetral Norte, cuja importância demonstra bem avaliar. 

Sr. Presidente, lembramo-nos todos da violenta e bem planejada campanha movida contra o Brasil e 
a Revolução de março de 64 no exterior. A verdade e a realidade fizeram desmoronar essa campanha, 
apesar do poderio incalculável dos que a moviam. Ainda hoje, vez ou outra, vemos, aqui e ali, pálidas 
tentativas de reacender o ataque ao Brasil e a nossos governantes. 

O SR. HEITOR DIAS: – V. Ex.ª me permite um aparte? 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com muito prazer, eminente Senador Heitor Dias. 
O SR. HEITOR DIAS: – V. Ex.ª cita com muita propriedade que foram os próprios fatos que vieram 

anular a campanha de descrédito tentada contra o Brasil e contra a obra da Revolução de 1964. A 
linguagem do nosso desenvolvimento não se expressa em simples palavras, mas em números eloqüentes e 
irretratáveis. O progresso do Brasil é, hoje, motivo não apenas de orgulho para todos os brasileiros, mas 
até, reconheçamos, de ciúme para algumas nações. De modo que as palavras de V. Ex.ª vêm a talho no 
momento, porque a cada dia que passa mais se consolida o movimento revolucionário, através de obras e 
realizações que marcam uma época e traça fronteiras entre épocas bem distintas. 
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sou muito grato a V. Ex.ª, eminente Senador Heitor Dias, por esse 

aparte que vem enriquecer o meu pronunciamento. 
Esvaem-se todas essas campanhas contra nosso País e, sempre mais, vai-se impondo no mundo 

inteiro a verdadeira fisionomia do Brasil pós-1964. As gigantescas realizações dos governos revolucionários; 
a explosão desenvolvimentista comandada pelo Governo do Presidente Garrastazu Médici, tudo isso 
aniquila a difamação e impõe o prevalecimento, em todo o mundo, da auspiciosa realidade que é, hoje, o 
Brasil. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª me honra com um aparte? 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com muito prazer, eminente Senador Eurico Rezende. 
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª, com seu discurso, faz com que o Senado comece bem a 

semana, porque nos traz a notícia auspiciosa, através das suas observações na Venezuela, sobre o 
admirável conceito de desenvolvimento que o nosso País desfruta em todo o mundo. E, com isso, 
caracteriza uma diferença fundamental, em termos de informações, em torno do progresso do País e o que 
se observa, atualmente. Antigamente, tinha-se notícia dos empreendimentos governamentais através da 
leitura dos nossos brilhantes jornais domésticos: O Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil, O Globo, Correio 
da Manhã, Diários de Notícias e, também, através dos órgãos de comunicação sonora ou televisada. Agora, 
abriu-se uma outra frente de divulgação a favor do Brasil, e essa frente chama-se "o mundo todo". Então, o 
nosso País, que antes tinha o prestígio e o estímulo da imprensa brasileira, passou a ter, também, o 
prestígio e o estímulo do mundo inteiro – e, precisamente, através dos órgãos de divulgação mais 
importantes e das civilizações políticas mais avançadas do mundo. E V. Ex.ª frisa muito bem que, durante 
algum tempo houve lá fora o realejo de distorções a respeito do nosso País. Hoje graças a um trabalho de 
informação, desapareceu aquele passionalismo e surgiu, então, o coro de louvores, que não representa 
nenhum favor, mas tão-somente a prestação de justiça, debruçada sobre a realidade que todos, aqui, 
vivemos maravilhosamente. Então, diante de pronunciamentos como esse, em que V. Ex.ª drena para os 
Anais da Casa a conceituação exaltadora do progresso do País, é bom que se adote uma providência: 
quem estiver pessimista a respeito do Brasil, MOBRAL nele. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sou muito grato a V. Ex.ª, eminente Líder Senador Eurico Rezende 
pelos conceitos aqui emitidos, que muito vieram enriquecer o pronunciamento que faço, na tarde de hoje. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com muito prazer, eminente Senador José Lindoso. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª, continuando seus depoimentos, relativamente à estada de nossa 

delegação parlamentar em Caracas, oferece, hoje, ao Senado, as suas impressões sobre as imagens 
recolhidas ali, nos meios intelectuais e políticos, em torno do Brasil e do seu desenvolvimento. Quero dar 
uma palavra de apoio ao discurso de V. Ex.ª como também uma palavra de simpatia muito singular. Quando 
vejo hoje, que a Venezuela descobre a verdadeira linha de desenvolvimento do Brasil, vejo, também, a 
ligação entre Caracas e Brasília, passando por Manaus, minha cidade. E assim, esses laços espirituais, que 
se entrelaçam e crescem à sombra da proclamação do nosso trabalho e do nosso desejo de solidariedade 
americana, crescerão mais ainda, porque é um caminho amplo que levará ao coração dos venezuelanos o 
calor e a solidariedade do coração e da consciência dos brasileiros, que se abrem na nossa geografia, 
ligando Caracas a Brasília. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sou muito grato também a V. Ex.ª, eminente Líder Senador José 
Lindoso, pelas palavras com que vem, aqui, traduzir o seu entusiasmo pelo que se passa no Brasil, e por 
tudo que tem sido publicado a respeito da nossa Pátria. 
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O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Permite V. Ex.ª um aparte, nobre Senador Lourival Baptista? 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Ouço com muito prazer V. Ex.ª, eminente Vice-Presidente, Senador 

Antônio Carlos. 
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Quero felicitá-lo pelo depoimento que V. Ex.ª está prestando ao 

Senado, com base nas observações a que procedeu na sua recente viagem a Caracas, onde foi representar 
o Senado no Congresso da Organização Internacional de Organismos Oficiais de Turismo. O artigo de 
imprensa a que V. Ex.ª alude é um testemunho eloqüente da mudança de critério, do mundo em geral, 
sobre a Revolução brasileira. V. Ex.ª frisou que o artigo fazia referência a que, de alguns anos até hoje, já 
se multiplicam, nos empórios dos países estrangeiros, os produtos industrializados com a marca Hecho en 
Brasil. Desejo, nesta oportunidade, quando ressalto a importância do discurso de V. Ex.ª para o Senado e 
para o Brasil, referir-me a um episódio ocorrido há alguns anos: viajava do Rio para São Paulo e tinha como 
companhia um alto funcionário da fábrica Catterpillar, um brasileiro encarregado da Seção de Exportação 
dessa grande fábrica. Disse-me ele, então, que as primeiras exportações de máquinas produzidas por esta 
fábrica no Brasil, para ingressarem no mercado latino-americano tiveram que se subordinar a uma exigência 
dos exportadores, qual seja a da retirada da marca "Fabricado no Brasil". Hoje, é um artigo publicado nesse 
grande jornal Times, reproduzido em Caracas, que mostra a alteração do panorama. Já hoje se pode 
apontar que se multiplicam, em número, os artigos manufaturados que levam a frase Hecho en Brasil, prova 
do nosso desenvolvimento, prova do avanço da nossa exportação, prova da nossa vitória no campo 
econômico. A Venezuela é, das nações latino-americanas, aquela que apresenta, no meu entender, 
melhores condições para fazer um juízo de valor sobre a situação brasileira. Como todos sabem, a vida 
política da Venezuela, por mais de um século, foi uma seqüência de governos ditatoriais. Com Rómulo 
Betancout a Venezuela tomou novo rumo e, hoje, Rafael Caldera é o terceiro Presidente da República 
eleito. Pois bem. Em 1966, quando percorremos a América Latina na comitiva do Sr. Ministro das Relações 
Exteriores, com o Embaixador Juracy Magalhães, não fomos à Venezuela, nação que não mantinha 
relações diplomáticas com o nosso País em virtude da chamada "Doutrina Betancourt" uma vez que o 
Governo brasileiro se formara na onda da Revolução salvadora de 1964. Mas logo depois a Venezuela, fiel 
certamente à "Doutrina Betancourt" verificando o que se fizera no Brasil, observando os rumos tomados 
pela Nação brasileira após a Revolução, reconheceu o nosso Governo, e hoje, um dos seus maiores jornais 
agasalha o artigo que V. Ex.ª citou e que, realmente, é uma consagração ao trabalho realizado pelos 
governos revolucionários. Vale muito o discurso de V. Ex.ª, como depoimento insuspeito do que temos 
realizado, no campo econômico, social e político. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sou muito grato a V. Ex.ª, eminente Vice-Presidente Senador 
Antônio Carlos, por esse depoimento que acaba de dar à Casa, depoimento valioso, que vem demonstrar o 
que o Brasil tem feito, o que o Brasil tem realizado depois da Revolução de março de 1964. 

O Brasil é hoje um país que caminha sempre mais velozmente para sua plena realização, para a sua 
transformação em grande potência. Do alcance desta meta não mais existe dúvida em parte alguma, as 
divergências estando apenas em torno de datas em que nos imporemos ao mundo como nova e grande 
potência. 

Sr. Presidente, bem sabemos que do nosso excepcional ritmo de desenvolvimento nos advirão novos 
e mais complexos problemas. Esta uma conseqüência fatal do crescimento.  
Novas e talvez mais difíceis lutas teremos que travar. Não poderemos, assim, parar, como que a dormir 
sobre os louros alcançados. Mas, mais uma vez, as análises que do exterior são  
feitas sobre o nosso País nos são inteiramente favoráveis, pois realçam coesão, firmeza e  
unidade com que temos perseguido objetivos permanentes. E, simultaneamente, visão, pragmatismo, 
competência, eficiência – os nomes variarão conforme os gostos – com que na 
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firme continuidade de propósitos e ideais temos sabido inovar, retificar, atualizar nosso esforço de 
crescimento. É isto decorrente da fidelidade da Revolução ao que é e deve ser perene, somada à 
racionalização com que nossos governos prosseguem na grande luta do desenvolvimento brasileiro, 
revendo problemas, posições e rumos, o que nos propicia contínuo acerto de decisões nacionais. É o que a 
análise dos três governos posteriores ao Movimento de 64 patenteia a todos que a ela se dão, aqui como no 
Exterior: Os ideais são permanentes, e permanecerão para sempre, o que não nos impedirá jamais de bem 
usar a razão na reavaliação de problemas e situações. Aqui, em grande parte, a chave para a compreensão 
do "grande milagre", ou da "explosão brasileira" – como dizem os comentaristas estrangeiros – que o 
Governo do eminente Presidente Garrastazu Médici propicia ao mundo inteiro, tão surpreendente que não 
poucos têm dificuldade em encontrar explicações para o "milagre brasileiro", especialmente quando 
procuram algum rótulo para o nosso processo de desenvolvimento. E, a muitos, todos os rótulos parecem 
desencontrados: não somos um país de economia "socialista", nem "socializante", como não somos uma 
economia pura e simplesmente "capitalista", pois no Brasil Governo e setor privado se dão as mãos para o 
alcance do objetivo final, que é tornar o Brasil grande potência e, acima de tudo, grande democracia. E isto 
seremos mais breve do que os mais otimistas ousam esperar! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Sarney. 
(Pausa.) 

S. Ex.ª não se acha presente. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Dinarte Mariz. 
O SR. DINARTE MARIZ: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, editorial publicado no grande órgão da 

imprensa brasileira O Globo, na sua edição de 19 de outubro de 1973, com o seguinte título – "Legítimo e 
Democrático" – que vou passar a ler: 

"Julgar pelos discursos de Blumenau o MDB pretende incluir no temário de sua capanha a 
contestação da legitimidade democrática da eleição indireta do Presidente da República. Parece-nos 
caminho errado. Não somente porque desvia o partido de muitos assuntos a serem debatidos com proveito 
para o País, mas, sobretudo, pela improcedência da contestação. 

O sistema indireto é tão democrático e legítimo quanto os que mais ostentem esses atributos. Esse, 
aliás, o ensinamento de Rui Barbosa. Dele e de numerosos democratas do melhor quilate: Campos Sales, 
Francisco Glicério, Júlio de Mesquita, Prudente de Morais, Américo Brasiliense, Cândido Mota, Alfredo Pujol 
e Rangel Pestana, para só citar alguns, todos partidários da eleição indireta do Presidente. 

Vamos às lições dos doutos e da história. Implantada a República, o Marechal Deodoro nomeou, para 
redigir o projeto da Constituição, a Comissão de Juristas presidida por Saldanha Marinho, e com a 
participação de Santos Werneck, Magalhães Castro, Américo Brasiliense e Rangel Pestana. Era a flor do 
republicanismo. Da Comissão resultaram dois projetos, ambos adotando a fórmula indireta para a 
Presidência da República. 

À luz desses projetos, Rui redigiu, com a colaboração do Ministério, o conhecido projeto do Governo 
Provisório. Que se estabeleceu aí? Unanimemente, a eleição indireta do Chefe de Estado. Todos 
acompanharam Rui, cuja posição foi assim resumida por ilustre constitucionalista: "O que, em última 
análise, o preocupava era a sinceridade do pleito circunscrito a uma convenção e sem os riscos e defeitos 
de uma grande consulta ao eleitorado, distante, disperso, mal informado." 

Não foram, porém, apenas os Ministros do Governo Provisório que se inclinaram pela eleição indireta. 
Na Constituinte, a acatada "Comissão dos 21", incumbida de novo projeto da Constituição, também preferiu 
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o sistema indireto. E este só não predominou afinal por se haver determinado a escolha do Presidente por 
21 Delegados, cada qual eleito por um Estado. Circunstância que permitiu a Júlio de Castilhos, positivista, 
sem crença democrática opinar pela eleição direta, que prevaleceu. 

A experiência seria, entretanto, infeliz. Da eleição direta se originaram as mais graves crises da 
República. É um rosário de crises: 1893, 1895, 1904, 1910, 1922 e 1930. E, morta a República, as crises 
continuaram. Mais próximos são o golpe de 1955, nascido da eleição do ano anterior; e a tormenta de 1961, 
proveniente de uma eleição direta que deu ao País a incoerência de um Vice-Presidente filiado a partido 
oposto ao do Presidente. 

Muito antes que tais coisas acontecessem, já Prudente de Morais, o consolidador da ordem civil, 
advertira a Nação sobre os perigos da eleição direta. 

Após exercer a Presidência e sentir de perto as vantagens e desvantagens dos dois sistemas, 
Prudente pleiteou desenganadamente adotar-se a eleição indireta do Presidente. Do manifesto que 
publicou, em 1901, com eminentes republicanos e democratas paulistas, são estas conclusões: "O método 
estabelecido na Constituição – o sufrágio popular para a eleição do Presidente da República – tem causado 
ao País profundas e demoradas comoções e crises políticas." Não podia haver voz mais autorizada para dar 
esse testemunho. 

Também Assis Brasil nunca se conformou com a eleição direta. No particular, aliás, não divergem os 
mais velhos dos mais novos. João Mangabeira, por exemplo, espírito aberto à democracia, discípulo de Rui, 
repeliu igualmente o sistema da Constituição de 1891. 

Membro da Comissão incumbida de redigir um projeto de Constituição após a Revolução de 1930, 
escreveu João Mangabeira, sem reservas: "O anteprojeto estabelecia a eleição do Presidente pela 
Assembléia Nacional. Foi um dos pontos em que fui vencido. Não era que patrocinasse a eleição pelo 
sufrágio direto. Julgo um sistema ainda não adequado ao Brasil para a escolha do seu Chefe. 

E acrescentava: "Ainda nos Estados Unidos e na Alemanha não corre a eleição sem graves 
inconvenientes. As agitações que ela desperta nem sempre são benéficas". Não podia ser mais enfático. 
Era a consciência dos perigos a que se expunha o País, numa apaixonada luta presidencial. E concluía o 
ilustre jurista: "Assim, a eleição, quando o caso atingir as proporções de uma grande campanha, terminará 
sempre na violência ou na fraude". 

Será o que devemos aspirar, para o aprimoramento do regime? 
Certamente, não. O que convém ao País não é dar a impressão de ilegitimidade democrática à 

eleição indireta, quando o sistema vigente tem raízes nos fundadores da República. O certo e o prático é 
cada partido, o MDB e a ARENA, buscar dentro das regras do jogo vencer as eleições para o Congresso e 
para as Assembléias estaduais, pois quem as vencer terá também a maioria do Colégio Eleitoral, que 
escolherá o Presidente da República. 

Uma tal vitória não será privilégio de ninguém, pois virá sempre das urnas, do voto livre e 
democrático, como tem ocorrido sob a égide da Revolução de 1964. Afinal, não estaremos senão bebendo 
na fonte cristalina das idéias de Rui Barbosa." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois de ter lido esse editorial, encontro, em mim mesmo, a 
motivação que, há vinte anos, dentro dos Partidos a que tenho pertencido, tem-me levado a batalhar pelo 
sistema indireto de eleições majoritárias para a Presidência da República e governos estaduais. 
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Talvez, Sr. Presidente, por ser ainda muito jovem, no início de 1932, quando da redemocratização do 

País, após a Revolução Constitucionalista de São Paulo, tomei parte na – acredito – maior campanha 
política desenvolvida em uma província. Trinta e Dois significou, em todo o Brasil, eleições presididas pela 
Ditadura, e foi o meu Estado, o Rio Grande do Norte, o único que pode ganhá-las contra o regime ditatorial, 
elegendo o seu Governador e, também, pelo voto majoritário da Assembléia estadual, os seus 
representantes na Câmara Alta, ou seja, neste Senado da República, pois, naquela época, a indicação para 
a nossa Casa, igualmente, se fazia pelo voto indireto. 

Sr. Presidente, quando me dizem que as eleições indiretas não são tão democráticas quanto as 
diretas, tenho sempre em mente a luta que travamos e a vitória que tivemos. Portanto, regozijo-me com o 
documento que acabei de ler, com esse editorial que veio de um dos setores mais democráticos e de um 
dos jornais de melhor tradição do nosso País, que é O Globo. Acho que, fazendo a sua leitura para fixação 
nos Anais desta Casa, estou precisamente, não apenas sendo coerente, mas deixando aqui um documento 
a fim de que, amanhã, outros possam a ele recorrer e ajuizar do seu acerto ou desacerto para o futuro do 
Brasil. 

Lembro-me, Sr. Presidente, de que, quando o eminente e saudoso Presidente Costa e Silva pensou 
em fazer emenda à Constituição, a S. Ex.ª dirigi uma carta, na qual advogava, enfaticamente, o sistema 
indireto para as eleições presidenciais e governos estaduais. 

Sim, Sr. Presidente, talvez não houvesse necessidade de valer-me de nenhum desses exemplos que 
acabei de ler, através de O Globo, pois bastariam este decênio que estamos vencendo e o sistema 
implantado politicamente em nosso País para justificar, perante toda a Nação brasileira, o acerto e a 
preferência que devemos dar às eleições indiretas para a Presidência da República. 

Pergunto eu, se não fossem as eleições indiretas como poderíamos ter resolvido as crises de 64 e as 
outras que se seguiram? Quem afirmaria, hoje, que teríamos imaginação, fora das eleições indiretas, para 
permitir que o Congresso Nacional continuasse aberto, deixando, assim, a marca da nossa tradição e da 
nossa vocação democrática? 

Sr. Presidente, por todos esses motivos, fica aqui a transcrição, com o aplauso que julgo deva 
merecer esse documento. 

O SR. GUIDO MONDIN: – V. Ex.ª me permite um aparte? 
O SR. DINARTE MARIZ; – Com prazer, nobre colega. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Nobre Senador, todo o Senado conhece, e direi mesmo todo o País, esta 

constante do pensamento de V. Ex.ª em torno das eleições indiretas. E noto que V. Ex.ª em mais essa 
manifestação inspirou-se no fato de que, reunido em Blumenau, o MDB, numa concentração, declarou a 
ilegitimidade da eleição indireta, o que é curioso. Sou um daqueles que consideram acertada a decisão do 
Partido da Oposição, de concorrer, de participar dessas eleições indiretas. Claro, eles não pediram a minha 
opinião; eu a manifesto. Entretanto, desde o momento em que eles, os homens da Oposição, assim 
decidiram, não há mais razão de prosseguirem dizendo da ilegitimidade das eleições indiretas. Portanto, 
temos a impressão de que, a continuarem assim, estarão manifestando uma coisa muito diferente: muita 
incoerência de atitudes. 

O SR. DINARTE MARIZ: – Muito obrigado pelo aparte de V. Ex.ª, nobre Senador Guido Mondin. 
Sr. Presidente, sob todos os aspectos, a eleição indireta aconselha-se à preferência dos brasileiros 

para o aperfeiçoamento do regime e o reencontro do sistema democrático. Se não bastasse, como já citei, 
este decênio de desenvolvimento, de progresso, que o Brasil está sentindo, o sistema constitucional vigente 
deu ao Presidente da República o privilégio de, eleito pela Maioria do Congresso Nacional, poder contar 
com essa Maioria para as reformas políticas e sociais que o País estava a exigir. 
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Este é outro ponto que acho importantíssimo, quando advogo o sistema indireto: é que o Presidente 

da República ou os Governadores estaduais, uma vez eleitos pelo Congresso ou pelas Assembléias, 
contam, de saída, já com a Maioria segura do seu Partido, para executar o seu programa de governo. 
Assim, repito, julgo este ponto da mais alta importância para o desenvolvimento e para a paz social, 
sobretudo, do nosso País. 

Sr. Presidente, aqui deixo, nestas considerações, mais urna vez, coerentemente advogando as 
eleições indiretas, esta parcela de colaboração, que reputo interessante fixar, também, nos anais desta 
Casa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Wilson Campos. 
O SR. WILSON CAMPOS: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, fomos honrados com a incumbência de 

representar esta Casa do Parlamento no VII Congresso do Comércio Íbero-Americano e Filipino, em São 
Paulo, juntamente com os nobres Senadores Jessé Freire, Franco Montoro e Flávio Brito. 

Vimos apresentar a Vossa Excelência e ao Senado, em nome próprio e no daqueles ilustres 
companheiros, um sucinto relato do desenrolar do conclave, com algumas considerações pessoais em torno 
de um problema correlato, qual seja o do turismo. 

Compuseram o plenário, daquele conclave, na Capital paulista, mais de duzentos congressistas, 
procedentes da Espanha, de Portugal, das Filipinas e da América Latina. Eram homens de empresa, líderes 
de classe, representantes de Câmaras de Comércio, economistas e apreciável número de observadores 
diplomáticos. 

Transformou-se em assunto capital dos debates o tema "As perspectivas brasileiras para os 
investimentos estrangeiros", abordados, por vários grupos de trabalho, os subtemas: "O setor empresarial 
frente à exportação"; "O intercâmbio de informações empresariais"; "Política de exportação"; "Fomento de 
exportações não tradicionais"; "Oferta aos investidores" e "Estímulos aos investimentos por parte dos países 
receptores". 

Mereceu-nos, porém, especial atenção, o subtema apresentado pela representação ibérica: "Turismo 
e experiência espanhola no seu desenvolvimento". 

Instalados os trabalhos, com grande solenidade, no Palácio dos Bandeirantes, depois da saudação 
de boas-vindas, proferida pelo Governador Laudo Natel, fizeram-se ouvir: o Ministro Reis Velloso, do 
Planejamento; o Sr. José Papa Júnior, Presidente do Congresso e da Federação do Comércio de São 
Paulo; o Sr. José Luiz Ybarra y Losent, Presidente das Assembléias e do Comitê Permanente; o Secretário-
Geral do Instituto de Cultura Hispânica, Sr. Juan Ignácio Tena; o Presidente do VI Congresso, Sr. Iñigo de 
Oriol y Ybarra. 

Durante a sessão solene, o Governo espanhol, representado pelo Embaixador José Perez del Arco, 
prestou significativa e justa homenagem ao nosso ilustre colega, Senador Jessé Freire, concedendo-lhe a 
Grã-Cruz da Comenda da Ordem do Mérito Civil da Espanha. Foram também agraciados os Drs. José Papa 
Júnior, Presidente da Federação do Comércio de São Paulo, e Newton Rossi, Presidente da Federação do 
Comércio de Brasília. 

 
CONCLUSÕES DO CONGRESSO 

 
Podemos destacar, dos inúmeros trabalhos apresentados nesse conclave, dentre os previamente 

relacionados no amplo temário, os relativos ao turismo, aos riscos da política de substituição das 
importações, e a proposta espanhola no sentido de ser estudada a viabilidade e conveniência de um 
estatuto de dupla nacionalidade para empresas íbero-americanas e filipinas. 

As recomendações finais do VI Congresso falaram, por si mesmas, quanto à oportunidade dos temas 
abordados pelos representantes dos países que, tendo na Península Ibérica sua matriz social e cultural, 
procuram entrelaçar e fortalecer as raízes comuns, através de sólidos vínculos nas relações comerciais e 
maior identificação dos interesses recíprocos no campo econômico. 
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Embora com o perigo de alongar-me, peço vênia ao Plenário para ler essas conclusões, configuradas 

na "Carta de São Paulo": 
"O VII Congresso do Comércio Íbero-Americano e Filipino, reunido em São Paulo, reconhece: 
1. O grande esforço do Brasil na construção do seu desenvolvimento e os métodos válidos que para 

esse objetivo adotou. 
2. O papel predominante que, nesse trabalho, desempenha a livre iniciativa, força insubstituível na 

criação do progresso com segurança e liberdade. 
3. A necessidade, para o desenvolvimento econômico e social dos países da comunidade ibero-

americana e filipina, de promover-se maior diversificação das respectivas estruturas da produção, com 
vistas à intercomplementaridade econômica; de elevarem-se os níveis de emprego; e de promover-se a 
expansão dos mercados interno e externo. 

4. O papel dinâmico das exportações no processo de desenvolvimento, pelo que cumpre realizar 
trabalho conjunto para criar, em todos os países da área ibero-americana e filipina, mentalidade empresarial 
voltada para o exterior. Para tanto, impõe-se tecnologia própria, promoção comercial, intercâmbio de 
informações provindas de fontes permanentes, associação de empresas, acordos de complementação 
industrial, melhoria das condições dos transportes marítimos, bem como adoção, por parte dos Governos, 
de medidas econômicas, financeiras, administrativas e educacionais, quando necessárias. 

5. A decisiva importância, para o desenvolvimento das economias nacionais, do ingresso do capital 
estrangeiro, mediante legislação apropriada em todas as áreas econômicas. 

6. Ser imperativa a existência, em cada país, de normas que, favorecendo a produção, o comércio, os 
seguros, a urbanização e o turismo, permitam a economia nacional crescer sem riscos para sua soberania. 
Do mesmo passo, proporcionar às empresas estrangeiras o encontro, nos territórios onde operem, de 
oportunidade de negócios e de realizações, em ambiente de segurança, compreensão e cordialidade. 

7. Finalmente, reconhecendo os vínculos históricos, culturais e afetivos, que entrelaçam os povos da 
área ibero-americana e filipina, este VII Congresso formula votos para que eles encontrem, no 
fortalecimento de suas relações comerciais e na estreita associação dos interesses econômicos, o 
complemento prático que os unam em uma verdadeira comunidade a serviço do bem-estar e da paz social." 

 
A PRESENÇA DO TURISMO 

 
Vimos que a 6ª conclusão do Congresso faz referência expressa ao turismo, considerando imperativa 

a necessidade, em cada país, de normas que favoreçam sua promoção e seu desenvolvimento. 
Daí por que teve pertinência e cabimento a tese apresentada pela Delegação espanhola, relatando 

sua espetacular experiência nesse campo. Trata-se da nação onde o turismo representa o mais forte peso 
no balanço de pagamentos, para a atração de divisas fortes. Nenhum país iguala a Espanha nesse 
particular: constitui-se na maior potência turística do mundo, vindo depois dela a Itália, com uma 
arrecadação anual de quase dois bilhões de dólares; os Estados Unidos, com quase um e meio bilhões de 
dólares anuais; a França e a Inglaterra, com mais de um bilhão de dólares. 

Há quase setenta anos, em 1905, reconheciam Guier e Freuler que: 
"O turismo, no seu senso moderno, é um fenômeno de nossa época, devido não só à necessidade de 

repouso e mudança de ar, ao nascimento e ao desenvolvimento do sentido de beleza de  
paisagem, à alegria e ao prazer que se sente pelos aspectos da natureza, mas também aos con- 
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tactos, mais especialmente entre diferentes povos e meios sociais, trazendo, em conseqüência, o 
crescimento do comércio e da grande, média e pequena indústrias, bem como o aperfeiçoamento dos meios 
de transportes". 

Eis como não se poderia falar em ampliação do comércio inter-regional, sem falar em turismo. 
E ninguém mais indicado do que a Espanha para se pronunciar a respeito, num Congresso 

Internacional. 
 

MINISTÉRIO DO TURISMO E HOSPITALIDADE 
 

Decerto a Espanha tem o que mostrar aos turistas: o sol das suas praias meridionais; as belas 
montanhas recortando-se nos amplos horizontes; os bosques e florestas artificiais e, sobretudo, os marcos 
da sua História. Ali estão monumentos que datam da ocupação romana; mesquitas que falam da dominação 
moura; centenas de castelos a rememorar a Idade Média; palácios e igrejas lembrando Suas Majestades 
católicas; universidades multisseculares; tradições folclóricas das mais belas, nas danças, na música, na 
culinária, nos desportos, principalmente as decantadas corridas de touros. Cada região tem suas próprias 
atrações turísticas, cuidadosamente cultivadas. 

Mas não é só isso que promove o turismo. Também o Brasil tem maravilhosas coisas a mostrar, 
principalmente as belezas paisagísticas, sol o ano inteiro, cachoeiras e rios maravilhosos, montanhas e 
florestas, praias e campinas, cidades como o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Recife e 
Salvador; a campanha do Rio Grande do Sul, as fontes hidrominerais de Minas, os climas privilegiados das 
montanhas fluminenses e da serra de Guaramirama, no Ceará, 

Falta-nos, porém, infraestrutura turística, apesar do eficiente trabalho da EMBRATUR, sob a 
proficiente orientação do Dr. Paulo Protásio. 

Para organizá-la, eficientemente, segundo o modelo espanhol, precisamos, também, como dispõe a 
Espanha, de um Ministério do Turismo e Hospitalidade. 

Ao comparecer a esse Congresso, mais uma vez me convenci, Sr. Presidente e Srs. Senadores, da 
inadiabilidade dessa medida. 

Decerto o nosso turismo continuará desenvolvendo-se, pois já temos uma consciência turística no 
Brasil. Mas ganharemos muito tempo se o Governo se capacitar da necessidade da criação do Ministério do 
Turismo e Hospitalidade, que centralizará todas as iniciativas federais nesse setor, enquanto o seu titular 
disporá de status para discutir, com os Ministros da Indústria e do Comércio, dos Transportes, do 
Planejamento e demais Titulares da equipe governamental, aquelas medidas que poderão transformar o 
Brasil, num decênio, à semelhança da Espanha, numa das maiores potências turísticas do mundo. (Muito 
bem! Palmas.) 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
José Guiomard – José Esteves – Milton Trindade – Wilson Gonçalves – Domício Gondim – João 

Cleofas – Paulo Guerra – Arnon de Mello – Augusto Franco – Leandro Maciel – Amaral Peixoto – 
Vasconcelos Torres – Magalhães Pinto – Italívio Coelho – Accioly Filho – Mattos Leão – Ney Braga – Daniel 
Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Esgotado o período destinado ao Expediente. 
Estão presentes na Casa 48 Srs. Senadores. 
Passa-se à: 
 
Item 1 
 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 210, de 1973, de autoria  

do Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado  
Federal, da Ordem do Dia do Ex.mo Sr. General de Brigada Rosalvo 
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Eduardo Jansen, Comandante do Grupamento de Unidades Escola, por ocasião das Solenidades no 

Parque Histórico Nacional Duque de Caxias. reverenciando a memória do Patrono do Exército Brasileiro. 
A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão anterior, tendo sido sua votação adiada por falta de 

quorum. 
Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
 
"SOLENIDADE NO PARQUE HISTÓRICO NACIONAL DUQUE DE CAXIAS – ORDEM DO DIA 
 
Diante do Parque Histórico Nacional Duque de Caxias reverenciamos a memória do Patrono do 

Exército e do insigne brasileiro que teve atuação marcante e decisiva na construção do nosso Brasil. 
Os exemplos dignificantes que caracterizam a participação do Duque de Caxias no cenário Nacional 

devem se constituir em perene fonte de meditação a todos quantos procuram, desambiciosamente, 
colaborar para o engrandecimento de nossa Pátria. 

Na mocidade, devotando-se à causa da integração Nacional, acabou por consagrar-se já sexagenário 
na defesa de nossa soberania. 

Durante o agitado período regencial, quando o Império foi sacudido por convulsões internas que 
ameaçavam destruí-lo pela ambição de alguns, pelo desamor de outros e pelas paixões político-partidárias 
de muitos, foi Caxias quem restabeleceu a tranqüilidade, restaurou o princípio da autoridade e assegurou a 
coesão Nacional. 

Na sua magnífica obra em prol da unidade nacional, Caxias reduziu e conciliou, derrotou e perdurou. 
Nas províncias do Maranhão, São Paulo e Minas Gerais triunfou o talento militar de Caxias. No Rio 

Grande do Sul "venceu como soldado e convenceu como político". 
Ao contrário dos libertadores da América Espanhola que foram obrigados a dividir para libertar, 

Caxias libertou para unir. Aqueles criaram várias pátrias, Caxias consolidou a nossa Pátria. 
Tendo como elemento catalítico o patriotismo, conseguiu superar as dissenções internas, fazendo 

com que os adversários da véspera marchassem ombro-a-ombro em defesa da Pátria, ameaçada em sua 
soberania. 

Comandando o Exército Brasileiro, penetrou no Uruguai para triunfar em Monte Caseros, vencer em 
Paissandu e consagrar-se como gênio militar nas planícies guaranis. 

Suas memoráveis manobras de Curupaiti e Villeta lhe asseguraram um lugar de honra na galeria dos 
grandes generais da História Militar. 

Na vida pública desempenhou funções do mais alto relevo. Exerceu-as fiel aos princípios da honra e 
da dignidade, colocando sempre os interesses da Pátria acima das conveniências e dos homens. 

Seu ingresso na arena política foi talvez um imperativo de momento. 
Sabia, certamente, que o poder não admite o vácuo. Quando os verdadeiros valores de uma 

sociedade se omitem, os medíocres assaltam-no para pô-lo a serviço de seus interesses. 
A vida de Caxias é portanto, um acervo de glórias.É um patrimônio da Nação brasileira. É em grande 

parte, a própria História do Brasil durante o Império. 
Reverenciar sua memória, relembrar seus feitos, rememorar sua atividade  

pública, analisar seu desprendimento e abnegação, sobre ser um dever de todos 
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os brasileiros é antes de tudo testemunhar o reconhecimento de nossa Pátria àquele que foi o artífice de 
sua integridade e o defensor de sua soberania. 

O invencível general foi incomparável na guerra, justo e humano na paz e exemplar como 
administrador-político. 

Conheceu a glória e, também, a injustiça. 
Os ideais de coesão, de pacificação e de integração, que pautaram a vida de Caxias, foram revividos 

pela Revolução de Março de 1964. 
Nos dias atuais, o nosso país vive sob um clima de euforia, graças à ação dos governos 

revolucionários. Cria-se, hoje, no nosso país que alcança as maiores taxas de crescimento do mundo, uma 
sociedade progressista, humana e justa. O nosso modelo de desenvolvimento visa como objetivo primeiro e 
último, a alcançar a promoção humana e a justiça social. 

Estamos dando um exemplo ao mundo de que é possível acelerar o desenvolvimento de um país 
sem mutilar os direitos inalienáveis da pessoa humana. As medidas tomadas pelos governos 
revolucionários comprovam que o regime democrático contempla as melhores soluções para os males que 
afligem uma sociedade em desenvolvimento. 

A magnífica obra de integração nacional que vem realizando o 3º governo revolucionário só poderia 
ser realizada por um povo que quer desenvolver-se e tem consciência plena do grande futuro que está 
reservado a este País. 

Apesar do nosso vertiginoso progresso, que causa perplexidade ao mundo, maus brasileiros, ainda, 
se mostram surdos aos apelos de união lançados pelo governo. 

Esses apátriadas, escravizados à filosofia marxista, falam de amor embora cultivem o ódio; dizem 
desejar a paz, porém, espalham a morte e a desgraça; exaltam o regime autocrático comunista, mas 
ocultam e deformam as virtudes do regime democrático, fazem da pobreza sua bandeira, ainda que na 
verdade sejam insensíveis à miséria; reivindicam liberdade, muito embora não conheçam seu exato sentido; 
criticam o capitalismo, porém, escondem os fracassos do socialismo. 

O Exército Brasileiro fiel aos compromissos assumidos com o povo e inspirado nos ideais que 
marcaram a atuação de seu Patrono, na vida político-militar do Brasil Império, se operará a Qualquer 
movimento divisionista. Somos uma Nação jovem, porém, livre, independente e consciente de nossa 
autodeterminação. 

Jamais permitiremos que sejam asfixiado o sentimento Nacional e abstardados os valores espirituais 
de nossa sociedade, visando a criar uma Nação tutelada e dependente. 

As Forças Armadas cumprirão seu dever, a fim de que a Nação Brasileira, num clima de paz e 
tranqüilidade, possa marchar resolutamente para a posição de grande destaque que está reservada ao fim 
do atual século." 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Item 2 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 219, de 1973, de autoria do Sr. Senador Accioly Filho, 

solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetos de Lei do Senado nos 101, de 1971 e 112, de 1973, 
que dispõem sobre a profissão de empregado doméstico. 

A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão anterior, tendo sido sua votação adiada por falta de 
quorum. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)  
Aprovado. 
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De acordo com a deliberação do Plenário, tramitarão em conjunto os Projetos de Lei do senado nos 
101, de 1971, e 112, de 1973, observado o disposto no art. 2,85 do Regimento Interno. 

 
Item 3 
 
Discussão, em turno único, do Parecer nº 521, de 1973, da Comissão de Finanças, pelo 

arquivamento do Ofício S-nº 9, de 1967, do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, solicitando 
autorização do Senado Federal para contrair empréstimo externo com a Romênia, conforme Acordo de 
Comércio, Pagamentos e Cooperação Econômica, assinado, em 5 de maio de 1961, entre a República 
Socialista da Romênia e a República Federativa do Brasil. 

 
Sobre a matéria, a Presidência deve prestar alguns esclarecimentos ao Plenário. 
O Ofício S-9/67, a que se refere o parecer em pauta, lido em 3 de agosto de 1967, foi despachado à 

Comissão de Finanças, para que, nos termos regimentais, fosse elaborado projeto de resolução, 
concedendo ou negando a medida nele pleiteada. 

Em seu Parecer nº 91, de 1971, aquele órgão técnico opinou pelo arquivamento da matéria, uma vez 
não estar devidamente instruída com os documentos exigidos no art. 343 do Regimento Interno então em 
vigor, e por não haverem sido estes encaminhados pelo Governo interessado, conforme solicitação que lhe 
fora anteriormente feita. 

Incluindo o parecer na Ordem do Dia da sessão de 15 de junho de 1971, foi sua discussão adiada a 
requerimento do nobre Senador Filinto Müller, a fim de ser feita nova diligência junto ao Governador de 
Mato Grosso. 

Após sucessivos expedientes reiterando o pedido de diligência, sem ter sido esta atendida, a matéria 
foi novamente encaminhada, em 17 de setembro último, à Comissão de Finanças, que ofereceu o Parecer 
nº 521, de 1973, ora em apreciação. 

Após a publicação do parecer, a Presidência recebeu o Ofício GE/567, de 3 do corrente mês, do 
Governador José Frageli, comunicando que a autorização anteriormente solicitada ao Senado havia sido 
atendida pelo Decreto número 596, de 27 de maio de 1969, baixado pelo Presidente da República no 
período de recesso do Congresso Nacional. 

Com esses esclarecimentos, passa-se à apreciação da matéria. 
Em discussão o parecer. 
O SR. EURICO REZENDE: – Peço a palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Líder, Senador Eurico Rezende, 

para discutir a matéria. 
O SR. EURICO REZENDE: – Sr. Presidente, não podíamos silenciar-nos a respeito do assunto, no 

instante em que é anunciada esta matéria, porque, tão logo chegou a esta Casa ofício do ex-Governador de 
Mato Grosso, Sr. Pedro Pedrossian, solicitando autorização do Senado Federal para contrair empréstimo 
externo com a Romênia, conforme Acordo de Comércio, Pagamentos e Cooperação Econômica, assinado, 
em 5 de maio de 1961, entre a República Socialista Romênia e a República Federativa do Brasil, tivemos a 
tendência de, inspirados naquele protocolo, solicitar junto ao Governador do Espírito Santo, a remessa de 
ofício a esta Casa, pedindo o nosso alvará para contrair, o Estado do Espírito Santo também, empréstimo 
com base naquele protocolo. 

Mas, na época, o eminente Senador Filinto Müller nos procurou e manifestou o seu receio no sentido 
de que, havendo duas solicitações congêneres do Senado, talvez a contratação do empréstimo se tornaria 
inexeqüível. 
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Acedemos ao pedido do saudoso homem público e nos dispusemos a dar a nossa colaboração – 

como aliás seria de todos nós aqui – em favor do atendimento da justa pretensão do ilustre Governador de 
Mato Grosso. 

Confessamos hoje, Sr. Presidente, o nosso arrependimento, porque, como se diz numa gíria vertente 
em meu Estado, com relação àquele protocolo, perdemos o capado e o torresmo. 

O Estado do Mato Grosso não foi beneficiado e o Espírito Santo perdeu a oportunidade de benefiicar-
se. 

Essa, Sr. Presidente, é uma página triste em matéria de política governamental em termos estaduais. 
Com efeito, em 9 de junho de 1967, o Governador daquele grande Estado enviou à Casa expediente 

em que frisa: 
"Tenho a honra de pleitear dessa Egrégia Câmara, o indispensável assentimento para que o Governo 

de Mato Grosso, utilizando as vantagens previstas no Protocolo assinado com diversas empresas romenas, 
do qual me permito juntar uma via devidamente formalizada e autenticada, possa adquirir .em condições 
altamente vantajosas de preços, prazos, juros e período de carência, máquinas e equipamentos essenciais 
ao seu desenvolvimento agrícola e industrial, tais como tratores, fábrica de cimento, frigoríficos etc., no 
limite que não exceda US$ 50.000.000 (cinqüenta milhões de dólares)." 

Em virtude de exigência regimental, a matéria foi ter à Comissão de Constituição e Justiça e lá, em 
parecer comandado pelo eminente Senador Clodomir Milet, o referido órgão técnico da Casa concluiu: 

"Entretanto, ao analisarmos o processado, constatamos .a falta dos documentos que, pelo art. 343 do 
Regimento Interno, devem, obrigatoriamente, acompanhar o pedido de autorização, a saber: 

"a) parecer do órgão incumbido da execução da política econômico-financeira do Governo Federal." 
b) publicação oficial com o texto da autorização do Legislativo Estadual para a operação." 
A simples leitura do texto reproduzido caracteriza a ignorância total por parte do Governo Pedro 

Pedrossian a respeito do Regimento Interno do Senado Federal, e precisamente na parte, ou talvez na 
única parte que interessa aos governos estaduais. 

Aprovado esse parecer, o Presidente do Senado formulou o seguinte expediente dirigido ao Sr. 
Governador Pedro Pedrossian: 

"Senhor Governador 
Encaminho a Vossa Excelência cópia do parecer da Comissão de Finanças, para que seja 

providenciada, junto aos órgãos competentes, a complementação dos documentos necessários à 
apreciação, pelo Senado Federal, do pedido desse Estado, constante do Ofício GE/219/67, para contrair 
empréstimo até o valor de US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares) com a Empresa Estatal para 
Comércio Exterior NDUSTRIALEXPORT, da República Socialista da Romênia. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 
distinta consideração. – Gilberto Marinho, Presidente do Senado Federal." 

O Governador Pedro Pedrossian respondeu a esse ofício da seguinte maneira: com a eloqüência do 
silêncio. 

A Comissão de Finanças, então, através de Parecer da lavra do Sr. Senador Adolfo Franco, diz o 
seguinte: 

"Esta Comissão ao analisar preliminarmente o Projeto, aprovou, em 14  
de novembro de 1969, parecer do ilustre Senador Clodomir Milet no 
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sentido de que fosse oficiado ao Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, da necessidade do envio dos 
documentos que, pelo art. 343, do Regimento Interno devem, obrigatoriamente, acompanhar o pedido de 
autorização, a saber: 

"a) parecer do órgão incumbido da execução da política econômico-financeira do Governo Federal; 
b) publicação oficial com o texto da autorização do Legislativo Estadual para a operação". 
Até a presente data, no entanto, não foi enviada qualquer complementação dos documentos a que 

nos referidos. 
Diante do exposto e face ao decurso de tempo, resta a esta Comissão mandar arquivar a matéria." 
Volta à Comissão de Constituição e Justiça e renova-se o "pito" parlamentar Governo de Mato 

Grosso: 
"Isto posto, diante do desinteresse manifestado pelo Governo de Mato Grosso, que não mais cuidou 

de complementar a documentação legal, e em face do demorado transcurso de tempo, somos de parecer 
que esta Comissão de Constituição e Justiça, na esteira de igual entendimento já manifestado pela de 
Finanças, seja pelo arquivamento da matéria." 

Veio o parecer a Plenário e o Sr. Senador Filinto Müller, fiel ao seu espírito público e no dorso da sua 
coerência de dedicação aos interesses fundamentais do Estado que S. Ex.ª nobremente representou no 
Congresso Nacional, fez o seguinte requerimento: 

"Nos termos do art. 311, alínea e do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Parecer 
nº 91, de 1971, a fim de serem feitas diligências junto ao Governador de Mato Grosso". 

Era o esforço do ex-Líder do Governo e do ex-Presidente do Congresso Nacional, Sr. Senador Filinto 
Müller, para que se vulnerasse a omissão do Governador de Mato Grosso. 

Aprovado, como disse, esse parecer, o Presidente da Comissão de Justiça remeteu a esta altura um 
ofício ao Governador, Dr. José Fragelli, o atual titular do Poder Executivo daquele Estado, transcrevendo as 
conclusões a que chegaram aquelas Comissões. 

E verificamos, então, que quando o assunto foi remetido à apreciação do atual Governador, o pedido 
se tornou prejudicado porque, em consonância com a ementa, aliás lida por V. Ex.ª, houve a superveniência 
de um decreto-lei dando pela prejudicialidade da pretensão. 

Dizem aqui os esclarecimentos dessa douta Presidência: 
"Após a publicação do Parecer, a Presidência recebeu o Ofício GE/567, de 3 do corrente mês, do 

Governador José Fragelli, comunicando que a autorização anteriormente solicitada ao Senado havia sido 
atendida pelo Decreto nº 596, de 27 de maio de 1969, baixado pelo Presidente da República no período de 
recesso do Congresso Nacional." 

Vê-se que antes, muito antes do Decreto nº 596, ocorreu longo período de oportunidade para que o 
ex-Governador Pedro Pedrossian obtivesse a necessária licença do Senado Federal para contrair o 
empréstimo pretendido. 

Se, Sr. Presidente, o Governador do Espírito Santo tivesse feito pedido congênere, acredito que S. 
Ex.ª não se igualaria ao ex-Governador Pedro Pedrossian, em termos de lamentável omissão. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): –  Continua em discussão o parecer. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
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Encerrada. 
Passa-se à votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
A matéria será arquivada. 
É o seguinte o parecer aprovado: 

 
PARECER 

Nº 521, DE 1973 
 
da Comissão de Finanças, sobre o Ofício "S" nº 9, de 1967, do Sr. Governador do Estado de Mato 

Grosso, solicitando autorização do Senado Federal para contrair empréstimo externo com a România, 
conforme Acordo de Comércio, Pagamentos e Cooperação Econômica, assinado, em 5 de maio de 1961, 
entre a República Socialicista Romênia e a República Federativa do Brasil. 

 
Relator: Senador Geraldo Mesquita 
Volta ao exame desta Comissão Ofício "S" nº 9, de 1967, do Sr. Governador do Estado de Mato 

Grosso, solicitando autorização do Senado Federal para contrair empréstimo externo com a Romênia, 
valendo-se do Acordo de Comércio, Pagamentos e Cooperação Econômica, celebrado entre a República 
Socialista Romênia e a República Federativa do Brasil, em 1961. 

2. Trata-se de matéria já apreciada por este órgão técnico que, em seu primeiro pronunciamento, 
manifestou-se por pedido de diligência junto ao Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, a fim de que 
aquela autoridade providenciasse o envio, ao Senado, da documentação necessária à concessão da 
autorização; em seu segundo pronunciamento, opinou pelo arquivamento da matéria, face ao decurso de 
tempo, tendo em vista o desinteresse manifestado pelo Governo do Mato Grosso, que não mais cuidou de 
completar a documentação legal. 

3. Através do Requerimento nº 98, de 1971, aprovado na Sessão de 15-6-71, o então Senador Filinto 
Müller solicitou adiamento da discussão da matéria, a fim de que fossem feitas novas diligências junto ao Sr. 
Governador do Estado de Mato Grosso. 

4. Novamente, foram reiteradas as informações anteriormente solicitadas, sem que o Sr. Governador 
do Estado de Mato Grosso tenha tomado qualquer providência diante da consulta que lhe foi feita. 

5. Em razão do desinteresse manifestado pelo Governo do Mato Grosso, que de 22 de novembro de 
1968 até a presente data não completou a documentação necessária à tramitação da matéria, resta a esta 
Comissão, face ao decurso de tempo, mandar arquivar o presente ofício. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, em 3 de outubro de 1973. – João Cleofas, Presidente – Geraldo Mesquita, 

Relator – Carvalho Pinto – Amaral Peixoto – Fausto Castelo-Branco – Dinarte Mariz – Flávio Britto – 
Alexandre Costa – Cattete pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Item 4 
 
Discussão, em turno único, do Parecer nº 535, de 1973, da Comissão de Finanças, pelo 

arquivamento do Oficio nº S-19, de 1973, (nº 1/73-CMN, na origem), do Sr. Ministro da Fazenda, 
encaminhando ao Senado Federal Relatório do Conselho Monetário Nacional sobre a situação monetária e 
creditícia do País, referente ao ano de 1972, nos termos do art. 4º, § 6º, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964. 

 
Em discussão o parecer. 
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Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Passa-se à votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado o parecer. A matéria será arquivada. 
É o seguinte o parecer aprovado: 
 

PARECER Nº 535, DE 1973 
 
da Comissão de Finanças, ao Ofício nº S/19/1973 (nº 1/73- CMN, na origem), do Senhor Ministro da 

Fazenda, encaminhando ao Senado Federal Relatório do Conselho Monetário Nacional sobre a situação 
monetária e creditícia do País, referente ao ano de 1972, nos termos do .art. 4º, § 6º, da. Lei nº 4.595, de 31 
de dezembro de 1964. 

 
Relator: Sr. Wilson Gonçalves 
1. Datado de 21 de maio de 1973, o Ofício do Senhor Ministro da Fazenda – contendo o Relatório do 

Conselho Monetário Nacional, referente a 1972 – só foi à Secretaria-Geral da Mesa a 27 de agosto 
passado, quando iniciou a sua tramitação. 

O Relatório origina-se da determinação legal contida na Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, in 
verbis: 

"Art. 4º – Compete privativamente ao Conselho Monetário Nacional: 
 
§ 6º – O Conselho Monetário Nacional encaminhará ao Congresso Nacional, até 31 de março de 

cada ano, relatório da evolução da situação monetária e creditícia do País no ano anterior, no qual 
descreverá, minudentemente, as providências adotadas para cumprimento dos objetivos estabelecidos 
nesta lei, justificando destacadamente os montantes das emissões de papel-moeda que tenham sido feitas 
para atendimento das atividades produtivas." 

2. Em relação ao atraso verificado na remessa do referido Relatório, assim o justifica o Senhor 
Ministro da Fazenda, no Ofício nº 1/73-CMN: 

"Entretanto, circunstâncias alheias à vontade da Secretaria deste Conselho, relacionadas com o 
levantamento dos dados pertinentes ao anexo trabalho – que se vincula intimamente com o Relatório Anual 
do Banco Central do Brasil –, não permitam o cumprimento dessa obrigação dentro do prazo fixado no 
dispositivo legal inicialmente citado, o que espero seja considerado por V. Ex.ª para justificar o involuntário 
atraso na remessa deste documento. Assim sendo, é com grade prazer que ora encaminho a V. Ex.ª o 
anexo relatório, referente ao ano de 1972, elaborado pelos órgãos técnicos do Banco Central do Brasil, por 
meio do qual os Senhores Congressistas poderão verificar as várias providências que este Conselho 
adotou, no decorrer do exercício passado, relativamente à política monetária e creditícia do País, bem como 
suas repercussões nos diversos setores da economia nacional e os objetivos assim alcançados." 

3. O Relatório do Conselho Monetário Nacional, enriquecido pela transcrição de Resoluções, 
Circulares e Cartas – Circulares baixadas pelo Banco Central do Brasil em 1972, além de quadros 
estatísticos diversos, abrange 86 páginas e subdivide-se em dois capítulos: o primeiro, sobre a evolução da 
situação econômica e financeira e, o segundo, sobre aspectos da Política Financeira Governamental, o 
qual, a seu turno, aborda a política financeira interna e a política financeira externa. 
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No Capítulo I, analisam-se minuciosamente os seguintes itens: 
Nível da atividade econômica: emprego e taxa de formação de capital; consumo industrial de energia 

elétrica; produção industrial e agrícola; crescimento do produto interno bruto: balanço de pagamentos e 
comportamentos dos preços. 

Alguns dos seus trechos: 
"Os créditos à lavoura e pecuária aumentaram respectivamente de 42% e 40,3% e na sua utilização 

foi intensificada a aplicação de normas destinadas a fomentar o emprego de técnicas de produção mais 
modernas, bem como orientação agronômica e veterinária, de modo a propiciar o aumento da produtividade 
agropecuária e diminuir a sua vulnerabilidade a fatores aleatórios, como os verificados em 1972. De fato, as 
adversidades climáticas e fitossanitárias impediram que nesse ano se repetisse o significativo desempenho 
observado em 1971, quando as lavouras cresceram em 14,8% e a pecuária em 4,3%. Em 1972 o setor 
agropecuário apresentou uma expansão de 4,1%, devido ao menor crescimento da lavoura (4%) mantendo-
se a produção animal nos mesmos 4,3% do ano anterior. Tal redução se deve particularmente à queda das 
safras do café, trigo e cacau, três dos mais expressivos produtos agrícolas." 

"Os projetos beneficiados por incentivos fiscais e financeiros concedidos pelo Conselho de 
Desenvolvimento Industrial, SUDENE e SUDAM em 1972 revelam, de sua parte, a magnitude dos 
investimentos fixos programados pelo setor industrial. No âmbito do CDI, esses programas de investimentos 
atingiram Cr$ 14.050 milhões, contemplando incentivos fiscais da ordem de Cr$ 4.746 milhões, 
representando tal volume um crescimento significativo em relação aos anos precedentes e superando em 
229% o de 1971. Por outro lado, os projetos industriais na esfera da SUDENE e SUDAM montaram a, 
respectivamente, Cr$ 1.852 milhões e Cr$ 713 milhões." 

4. O Capítulo II do Relatório do Conselho Monetário Nacional, da página 7 a 48, abarca todos os mais 
variados ângulos da Política Financeira Governamental, tanto interna como externa, demorando-se nos 
esclarecimentos que orientaram a política monetária executada em 1972 e analisando, ponto por ponto, as 
Operações das Autoridades Monetárias os Bancos Comerciais, as Finanças da União, a Dívida Pública 
Interna, o Mercado de Capitais, o Balanço de Pagamentos e o Endividamento Externo, valendo as 
transcrições: 

"A política monetária executada em 1972 constituiu-se em importante fator de preservação do 
elevado ritmo de expansão das atividades econômicas no período. A oferta monetária foi controlada de 
modo a se assegurar adequado nível de liquidez do sistema econômico e ao mesmo tempo evitar o 
aparecimento de pressões inflacionárias oriundas da expansão dos meios de pagamento. Dados estimados 
indicam ter o estoque de moeda crescido 32,6% em 1972, comparativamente a 31,3% no período anterior." 

"Ainda no âmbito da política de crédito orientado, as Autoridades Monetárias continuaram a destinar 
fluxos crescentes de fundos para financiamentos em setores de infra-estrutura, para apoio às atividades 
agropecuárias, para apoio à exportação sobretudo de bens industrializados, para importação de bens de 
capital e para incentivar a democratização do capital das empresas. O programa de Redistribuição de 
Terras e Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste (PROTERRA), criado pelo Decreto-lei nº 1.179, de 6-
7-71, entrou em efetiva execução em 1972, com base em recursos provenientes de incentivos fiscais, do 
imposto sobre operações financeiras e em recursos próprios dos agentes financeiros do programa." 

"As operações realizadas através da CREAI cresceram de forma acentuada (+ 47,4%), em 1972, em 
função das necessidades de crédito das atividades agropecuárias, que vêm merecendo especial apoio governa- 
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mental. A lavoura, como tem ocorrido em anos anteriores, foi o setor mais atendido, havendo 
preponderância das operações destinadas a custeio, tanto em número de contratos, como em valor 
representado pelos financiamentos deferidos. No tocante aos créditos para investimento, destacaram-se os 
empréstimos para a compra de tratores, máquinas e implementos agrícolas de fabricação nacional. As 
operações da CREAI ligadas à Política de Preços Mínimos elevaram-se de 52,9% em relação a 1971, face 
ao acentuado crescimento dos financiamentos, não obstante as aplicações destinadas à aquisição de 
produtos agrícolas terem-se reduzido de 14,7%." 

"Em 1972, o instrumento do compulsório possibilitou às autoridades Monetárias exercer controle 
quantitativo sobre o crédito bancário e influenciar a alocação do crédito. Por outro lado, continuaram os 
recolhimentos compulsórios a ser manipulados no sentido de propiciarem condições aos bancos para a 
redução de taxas de juros e o remanejamento de agências. As taxas globais do compulsório não 
apresentaram alteração em 1972, continuando a beneficiar os depósitos a prazo e as regiões 
geoeconômicas menos desenvolvidas do País. Assim, para as regiões Sudeste e Sul, consideradas como 
as mais desenvolvidas, os percentuais sobre os depósitos à vista e a prazo permaneceram em 27,0% e 
9,0%, respectivamente. Para as demais regiões, consideradas como menos desenvolvidas, os percentuais 
permaneceram em 18,0% e 4,5%. 

"O sistema bancário foi incentivado a adotar uma política de fusões e incorporações, reduzindo o 
número de dependências bancárias, com objetivo de, através das economias de escala, alcançar melhor 
produtividade e, deste modo, reduzir o custo de suas operações. O resultado da política de fusões e 
incorporações traduziu-se numa diminuição acentuada do total de dependências bancárias (sedes e 
agências). Ao final de 1975, existiam 82 bancos comerciais privados nacionais com um total de 5.606 
agências, números bem inferiores aos prevalecentes ao final de 1968, quando existiam. 188 
estabelecimentos, com 5.775 agências." 

Informa o Relatório que a dívida pública estadual e municipal, ao final de 1972, alcançava Cr$ 3.986 
milhões, com acréscimo de 13,2% em relação a 1971, responsabilizando-se a região Sudeste por 86,5% do 
total da Dívida Flutuante e 63,1% da Dívida Fundada. 

No mesmo item, registra o Relatório do Conselho Monetário Nacional: 
"Continuando a política de controle da dívida estadual e municipal, com vistas à execução das 

disposições contidas nas normas do Senado Federal e do Conselho Monetário Nacional, o Banco Central 
vem desenvolvendo, desde 1968, esforços no sentido de adequar o nível de endividamento à real 
capacidade financeira dos Estados e Municípios, bem como no de sanear o mercado de títulos públicos, 
mediante a contenção dos lançamentos desordenados desses papéis. Paralelamente, objetiva-se com o 
sistema de controle participação das Unidades da Federação na política antiinflacionária, evitando-se que 
exerçam pressões excessivas de demanda de crédito sobre o sistema bancário." 

6. Sobre Balança Comercial, na qual o déficit de US$ 237 milhões foi inferior ao de 1971, ressalta o 
Relatório um incremento de quase 34% em relação ao ano anterior, predominando o crescimento das 
exportações, embora estas alcancem US$ 3.987 milhões contra US$ 4.224 milhões das importações. 

Registra o Relatório às páginas 45/46: 
"O Governo Federal vem levando a efeito intenso esforço de racionalização e melhoria de infra-estruturas 

de produção, transporte, comercialização, armazenamento, ensilagem e dos portos – através do programa 
denominado "Corredores de Exportação" – visando a colocar o País, a médio prazo, entre os principais 
supridores do mercado mundial de grãos, carne bovina, sucos, óleos e "pelets" em geral. As importações 
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brasileiras espelham, em sua maior parte, as necessidades básicas de máquinas e equipamentos e 
matérias-primas requeridas pelo crescimento da economia, que, por sua vez, exige contínua ampliação do 
estoque de capital fixo." 

7. Sobre Endividamento Externo, convém transcrever todo o item que lhe é dedicado no Relatório, à 
página 48: 

"A posição do endividamento externo do Brasil, em 31-12-72, alcançou US$ 9.521 milhões. Em 
comparação com a posição do exercício anterior houve um incremento de 43,8%. Por outro lado, os ativos 
líquidos, de curto prazo, acusaram aumento da ordem de 123%, com relação ao mesmo período. 

Os "Empréstimos em Moeda", que se destinam ao financiamento de capital de giro das empresas, 
predominaram na posição de 1972, com participação de 58,1%. As operações amparadas pela Lei nº 4.131 
apresentaram a maior parcela dentro deste item, com US$ 3.302,5 milhões, seguida dos empréstimos sob a 
forma da Resolução 63, com US$ 2.018,4 milhões. Os empréstimos vinculados à Instrução nº 289, 
revogada em 19-10-72, pela Resolução nº 237 do Banco Central, acusaram declínio de US$ 87,4 milhões 
em confronto com a posição de dezembro de 1971. 

O débito junto aos Organismos Internacionais e Agências Governamentais, através dos 
"Financiamentos de Importação", acusou um aumento de 26,5%, em relação à posição do ano anterior. 
Ainda no contexto dos financiamentos, destacam-se os créditos de fornecedores ("Supplier's Credits") com 
US$ 1.135,7 milhões, ultrapassando a posição ao final de 1971 em 34,4%. 

Cabe destacar, no exercício em exame, o lançamento de Bônus do Governo brasileiro no mercado 
internacional, totalizando US$ 60 milhões. 

A plena aceitação desses títulos governamentais reflete a confiança de que goza o País no mercado 
internacional de capitais. 

Em 1972, os Empréstimos Compensatórios, destinados a financiar os desequilíbrios temporários do 
Balanço de Pagamentos, acusaram um decréscimo de US$ 59,7 milhões. O País não se utiliza desse tipo 
de recursos desde o ano de 1966." 

Em face do exposto, podemos dar por cumprida a obrigação que a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964, impôs ao Conselho Monetário Nacional, através do parágrafo 6º do seu art. 4º, conservando-se o 
Relatório entre os documentos que, nesta Casa, estão à disposição dos Senhores Senadores para 
consultas e estudos. 

Opinamos, assim, pelo arquivamento do Ofício nº S/1973, dentro da preceituação, a que nos conduz 
o Regimento Interno do Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 10 de outubro de 1973. – João Cleofas, Presidente – Wilson Gonçalves, 
Relator – Tarso Dutra – Carvalho Pinto – Cattete Pinheiro – Celso Ramos – Virgílio Távora – Lenoir Vargas 
– Alexandre Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): - Item 5 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 45, de 1973, de autoria do Sr. Senador 

Vasconcelos Torres, que institui o "Dia do Petróleo Brasileiro", a ser comemorado a 3 de outubro, tendo: 
 
PARECERES, sob nos 216 e 217, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
– de Minas e Energia, favorável. 
A matéria constou da Ordem do Dia de 20 de junho do corrente ano, tendo a discussão adiada para 

20 de agosto, quando foi solicitada audiência do Ministério das Minas e Energia pelo nobre Senador Virgílio 
Távora. 
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Cumprida a diligência conforme o Ofício nº 467/73, do Ministério Extraordinário para os Assuntos do 

Gabinete Civil; transmitindo o parecer da PETROBRÁS, encaminhado para aquele Ministério, conforme a 
proposição. 

Passemos, assim, à apreciação do Plenário. 
Em discussão o projeto. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Com a palavra o nobre Senador Guido Mondin. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Sr. Presidente, o nobre Senador Vasconcelos Torres, evidentemente bem 

inspirado, apresentou a esta Casa o Projeto de Lei do Senado que tomou o nº 45, instituindo o "Dia do 
Petróleo Brasileiro". 

O projeto teve pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça e de Minas e Energia. 
Ao apresentar a proposição o nobre Senador Vasconcelos Torres, em longa justificação, com a qual 

concordamos, nos fala, em termos candentes e minuciosamente, em torno da criação e do desenvolvimento 
da PETROBRÁS, concluindo a sua justificação com estas palavras: 

"Vamos, pois, comemorar sempre o fato, de agora em diante, na data simbólica de 3 de outubro, 
relembrando, para que as novas gerações a fixem, o acerto da política do monopólio estatal que se adotou 
na questão do petróleo – e a forma esplêndida pela qual a PETROBRÁS se vem desincumbindo da parte 
que lhe toca na implantação dessa política." 

Os pareceres, Sr. Presidente, das Comissões de Constituição e Justiça e de Minas e Energia, tendo 
como Relatores, respectivamente, os nobres Senadores Nelson Carneiro e Milton Trindade, são assim 
respeitáveis. Também, como eles, concordamos. 

Entretanto, Sr. Presidente, estamos frente, no caso, a uma redundância desaconselhável, porque, na 
verdade, a data de 3 de outubro já vem sendo, de há muito, oficialmente comemorada. Estão lembrados os 
nobres colegas que ainda recentemente, no dia 3 de outubro, festejamos solenemente, em reunião do 
Congresso Nacional, o 20º aniversário da PETROBRÁS. Portanto, esta data, a escolhida para a 
comemoração, já está consagrada na prática. Dai porque a Maioria não vê razão para que se venha a 
instituir, conforme a proposição do nobre Senador Vasconcelos Torres o "Dia do Petróleo Brasileiro". Ele já 
existe, ele vem sendo de há tempo comemorado. 

Com essas razões, Sr. Presidente, a Maioria vota contrariamente ao projeto. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Continua a discussão. (Pausa.) 
Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.) 
Está rejeitado o projeto. 
A matéria será arquivada. 
É o seguinte o projeto rejeitado: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 45, DE 1973 
 

Institui o Dia do Petróleo Brasileiro, a ser comemorado a 3 de outubro. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É instituído o "Dia do Petróleo Brasileiro", a ser comemorado em todo o País na data de 3 de 

outubro, aniversário da sanção da Lei nº 2.004, que dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo e cria a 
PETROBRÁS. 

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Carlos. 
O SR. ANTONIO CARLOS: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, há dias passados, recebi do Município 

de Içara, na região sul-catarinense, dois telegramas que entendo de meu dever trazer ao conhecimento do 
Senado. O primeiro deles, subscrito pelo Sr. Luiz Ferreira da Silva, Presidente da Junta Interventora do 
Sindicato dos Mineiros de Criciúma, está vazado nos seguintes termos: 

"Face agravamento situação carbonífera Barão do Rio Branco motivada ordem sustando embarque 
carvão desde vinte quatro último vg dispensa dia 1,18 empregados vg solicitamos respeitosamente 
intervenção V. Ex.ª sentido evitar paralisação total atividades referida empresa pt A gravidade social do 
problema coloca sobressalto e angústia toda população município Içara depende quase exclusivamente 
fonte econômica carvão pt Luiz Ferreira da Silva Presidente Junta. Interventora Sindicato Mineiros 
Criciúma." 

No mesmo sentido, o Prefeito daquele Município, Sr. José Antônio Dal Toé, dirigiu-me o seguinte 
telegrama: 

"Novamente solicitamos intervenção V. Ex.ª junto Conselho Nacional do Petróleo e demais órgãos 
sentido evitar paralisação atividades extrativas carboníferas Barão do Rio Branco Município Içara pt 
Dispensa hoje 27 operários deixou sobressaltada toda comunidade levando desespero e angústia famílias 
dos mineiros pt Diante ordem dia 17 último sustando embarque carvão vg a intranqüilidade tomou conta 
toda a região agravada ainda mais com dispensa empregados pt Apelamos espírito humanitário e patriótico 
V. Ex.ª sentido evitar aconteça tão grave problema e conseqüente estrangulamento economia Município pt 
José Antônio Dal Toé Prefeito Municipal Içara." 

O assunto, Sr. Presidente, repercutiu na imprensa de Santa Catarina. O jornal O Estado, de 
Florianópolis consignou o seguinte: 

"A empresa mineradora Barão do Rio Branco, de Içara, teve cancelados os embarques de sua cota 
de distribuição de carvão e em conseqüência está prestes a encerrar suas atividades, tendo, inclusive, 
concedido aviso prévio a 21 de seus empregados nas últimas horas. 

A companhia Rio Branco caminha, agora, aceleradamente para um fim trágico, caso não sejam 
tomadas providências, a primeira das quais o restabelecimento dos embarques da cota de carvão." 

Complementando: – que lhe é atribuída. Continua, ainda, o jornal: 
"Em março deste ano a Rio Branco contava com 404 empregados. Em virtude da redução de sua 

cota de fornecimento de carvão, 60 empregados foram dispensados, e outros 40 se aposentaram. Agora, 
com o cancelamento dos embarques, e ameaça de completa paralisação, a empresa colocou em "aviso 
prévio" 21 empregados, número que deverá aumentar, se as circunstâncias não se modificarem para 
melhor." 

A questão repercutiu na Assembléia Legislativa: 
"Ao levar o assunto à consideração de seus pares, na. Assembléia, o Deputado Murilo Canto lembrou 

que no início do ano havia alertado sobre a possibilidade de paralisação da referida mina, quando ocorreu a 
redução da cota da empresa." 

O Deputado Sebastião Neto Campos, representante da região sul-catarinense,  
na Assembléia Legislativa, sob a legenda da Aliança Renovadora Nacional, e que  
tem profundas, vinculações com a mineração no Sul do meu Estado, considerou 
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oportuno o alerta do Deputado Murilo Canto, pois que eram descabidos os cortes da quota daquela mina. 
Frisou o parlamentar que: 

"a partir de 1974 vai haver carência de carvão, e a partir daí gradativamente, de sorte que em 1980 
essa falta será de 8 milhões e 700 mil toneladas por ano. De maneira que acho um absurdo que seja 
cortada esta cota, ainda mais que a companhia de Mineração Barão do Rio Branco é conduzida através da 
participação do Governo Federal." 

Este, Sr. Presidente, o quadro que devo trazer ao conhecimento da Casa, relativamente à situação da 
exploração das minas de carvão no Município de Içara, de concessão da Mineradora Carbonífera Barão do 
Rio Branco. 

Não possuo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, maiores esclarecimentos sobre as razões e os motivos 
que determinaram, aos órgãos competentes do Poder Executivo federal, a suspensão da quota de produção 
dessa companhia mineradora. Devo, no entanto, lembrar à Casa que a exploração dessas minas, no 
Município de Içara, eram de concessão de uma companhia particular; em virtude de sua deterioração 
financeira, a concessão foi transferida, se não incorro em erro, a uma empresa mista, da qual participa a 
Companhia Siderúrgica Nacional ou uma de suas subsidiárias. 

Essa providência, adotada em momento oportuno, impediu a paralisação das atividades das minas de 
carvão de Içara. A empresa então constituída, que recebeu a concessão para exploração da riqueza mineral 
do Município de Içara, passou a explorá-la, e a ela foi atribuída uma cota de produção. 

Como a Casa sabe, a exploração de carvão mineral, em Santa Catarina, é feita através de cotas de 
produção, que são atribuídas a cada uma das empresas concessionárias. Essas cotas, inicialmente, eram 
atribuídas pela Comissão do Plano Nacional do Carvão; esse órgão foi extinto, e suas atribuições 
transferidas para um departamento do Conselho Nacional do Petróleo, que prosseguiu na política de 
atribuição das cotas de produção. 

Agora, a única mina do Município de Içara, que representa, de fato, o maior pólo de desenvolvimento 
econômico do Município, tem a sua cota suspensa, por motivos e razões que desconheço. 

Devo, por isso, depois de trazer ao conhecimento do Senado os telegramas que recebi, do Sindicato 
dos Mineiros, do Prefeito Municipal de Içara, e depois de dar notícia da repercussão que teve o assunto na 
Assembléia Legislativa, dirigir um apelo ao Conselho Nacional do Petróleo e ao Exm.º Sr. Ministro das 
Minas e Energia, para que resolvam a grave situação. 

O SR. HEITOR DIAS: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço V. Ex.ª, nobre Sr. Senador Heitor Dias. 
O SR. HEITOR DIAS: – Nobre Senador Antônio Carlos, V. Ex.ª, como sempre, está atento aos 

problemas nacionais e, de modo muito particular pela delegação de seu povo, aos interesses do Estado 
que tão nobre e eficientemente representa nesta Casa. Em decorrência dos documentos a cuja leitura 
V. Ex.ª procedeu, ventila a um assunto que, parece-me não diz respeito, apenas, ao Estado de Santa 
Catarina, porque ligado ao próprio interesse nacional. Quando o Governo resolveu adotar o sistema de 
cotas, fê-lo não pelo interesse de reduzir produção, mas, ao contrário, de estimulá-la. É o que se 
verificou com a produção do açúcar. Cada usina recebeu a sua cota, a que deveria dar atendimento, 
para que a produção nacional atingisse metas determinadas pelo Governo. E quando algumas usinas, 
em vários Estados, não conseguiram alcançar essas cotas, o Governo interveio, para que o interesse 
nacional não fosse sacrificado. O problema do carvão está diretamente relacionado ao energético, em 
nosso País. Tenho, portanto, para mim, que a suspensão dessas cotas irá, repercutir contrariamente à 
economia nacional. Por outro lado – e, nesse particular, estão aí os documentos que V. Ex.ª lê para 
conhecimento da Casa – o problema social atinge proporções desagradáveis: é o desemprego à vista; 
são famílias ameaçadas de perder o seu ganha-pão, seu sustento. Então, o apelo de V. Ex.ª vem muito 
bem à justa: que o Governo volte suas vistas para o caso através do órgão competente do Conselho 
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Nacional de Petróleo e procure encontrar uma fórmula que atenda, a um só tempo, ao interesse nacional, 
do Estado e dos trabalhadores. E, V. Ex.ª com o assunto, me faz suscitar outra questão: a necessidade da 
criação do seguro-desemprego, porque essas famílias não podem ser vítimas de causas para as quais não 
concorreu o trabalhador. Assim, meu ilustre Senador, congratulo-me com V. Ex.ª pela maneira com que 
expôs o problema, pelas medidas que invoca e estou certo de que vai conseguir soluções adequadas e 
compatíveis através de uma exposição mais circunstancial e do conhecimento das verdadeiras razões que 
motivaram a redução ou suspensão das cotas no Município a que V. Ex.ª se refere, no Estado de Santa 
Catarina. 

O SR. ANTONIO CARLOS: – Muito obrigado a V. Ex.ª, nobre Senador Heitor Dias, pelo aparte, que 
enriquece o meu discurso. V. Ex.ª abordou, com perfeição, as duas faces do problema que me preocupa. 

Em primeiro lugar, há que se considerar a consciência já firmada da crise de energia por que 
atravessa o mundo, por via da conseqüência, o nosso País. 

Não é necessário Sr. Presidente, alinhar, aqui, os fatos e as circunstâncias que estão a promover 
esta crise energética mundial. 

Uma das fontes de energia que possui o Brasil é, justamente, a sua reserva carbonífera, na região 
Sul de Santa Catarina; dela produzimos o único carvão brasileiro coqueificável e o tipo vapor, resultado da 
operação de beneficiamento do carvão catarinense, que alimenta as caldeiras da grande usina termelétrica 
de Capivari, da SOTELCA, a Usina Jorge Lacerda. 

Dentro dessa perspectiva de crise, da carência de petróleo e de outros fatores que conspiram contra 
o aumento de reservas no setor energético, não entendo como, Sr. Presidente, se determine a suspensão 
da cota de produção de uma empresa carbonífera, que é constituída de capital particular e de capital oficial, 
pois que dela participa a Cia. Siderúrgica Nacional. 

Entendo, como bem observou o nobre Senador Heitor Dias, que a solução representa desfalque para 
a economia brasileira e senão desfalque, pelo menos um desestímulo à atividade mineradora no Sul de 
Santa Catarina. 

Esse aspecto econômico é tão importante que, recentemente, a Comissão de Minas e Energia da 
Câmara dos Deputados patrocinou e fez realizar um seminário sobre os problemas do carvão brasileiro, no 
qual se fizeram ouvir o Ministro das Minas e Energia, o Presidente da Companhia Siderúrgica Aços Finos 
Piratini, o Presidente do Sindicato Nacional dos Mineradores e outras autoridades. 

Além disso, Içara é um pequenino Município localizado entre o Município de Criciúma e o Oceano 
Atlântico. Toda a sua vida econômica gira em torno de suas reservas carboníferas. Inicialmente, através da 
exploração de uma empresa particular e hoje, conforme a concessão deferida à Carbonífera Barão do Rio 
Branco, empresa mista, da qual participa uma das subsidiárias da Companhia Siderúrgica Nacional. 

Portanto, ao lado do problema econômico, pelos documentos que trago ao conhecimento do Senado 
e da Nação, alinha-se, Sr. Presidente, outro muito grave, de caráter social; o do desemprego, da angústia, 
da desesperança. 

Espero e confio, Sr. Presidente, que o Exmo. Sr. Ministro das Minas e Energia, tendo em vista o 
aspecto econômico e social do problema, apresente os motivos da suspensão da cota de produção da 
Carbonífera Barão do Rio Branco e, se possível e conveniente, venha a corrigir o engano cometido, para 
que se volte a produzir o carvão naquele Município do sul-catarinense. Desse modo, estará S. Ex.ª 
atendendo a um anseio da região e, acima de tudo, dando solução ao sério problema criado em Içara. 

É o apelo, Sr. Presidente, que faço, da tribuna do Senado, ao Sr. Ministro das Minas e Energia e ao 
Conselho Nacional de Petrônio. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Não há mais oradores inscritos. 
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Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a Sessão, anunciando, 

antes, para a Sessão Ordinária de amanhã, a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 
 
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 35, de 1973, de autoria do Sr. Senador 

Nelson Carneiro 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, acrescentando outras hipóteses em que o empregado poderá 
deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, tendo: 

PARECERES, sob nos 380, 492 e 493, de 1973, das Comissões: 
– de Redação, oferecendo a redação do vencido para o 2º turno; 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade da emenda de Plenário; 
– de Legislação Social, favorável à emenda de Plenário. 
 

2 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 105, de 1973, de autoria do Sr. 

Senador Saldanha Derzi, que dá o nome de "Senador Filinto Müller" à BR-168 que liga São Miguel D'Oeste 
à Fronteira do Suriname, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 544 e 545, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
– de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável. 
 

3 
 
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297 do 

Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nº 63, de 1972, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, 
que assegura o pagamento do salário-família a todos os aposentados pelo Sistema geral da Previdência 
Social, alterando a redação do art. 2º da Lei nº 5.559, de 11 de dezembro de 1968, e dando outras 
providências, tendo: 

 
PARECER, sob nº 512, de 1973, da Comissão: 
– de constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a sessão às 16 horas e 30 minutos.) 



156ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 23 DE OUTUBRO DE 1973 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. ANTÔNIO CARLOS E RUY SANTOS 
 
Ás 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Geraldo Mesquita – José Lindoso – Alexandre Costa – Petrônio Portella – Helvídio Nunes – 

Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Luís de Barros – Milton Cabral – João Cleofas – Wilson Campos 
– Luiz Campos – Luiz Cavalcante – Teotônio Vilela – Augusto Franco – Lourival Baptista – Heitor Dias – 
Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Paulo Torres – Nelson Carneiro – Magalhães Pinto – 
Franco Montoro – Emival Caiado – Fernando Corrêa – Mattos Leão – Ney Braga – Antônio Carlos – Celso 
Ramos – Guido Mondin. 

 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. 

Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão. 
É lido o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

PARECERES 
 

PARECER 
Nº 564, DE 1973 

 
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 14, de 1973. 
 
Relator: Sr. Wilson Gonçalves 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 14, de 1973, que dá nova 

redação ao art. 488 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, assegurando a redução na jornada diária do empregado durante o prazo do aviso prévio, 
seja ele o notificante ou o notificado. 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Wilson Gonçalves, 
Relator – José Lindoso. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 564, DE 1973 
 
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 14, de 1973, que dá nova redação ao art. 488 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 art. 488 da Consolidação das Leis do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 488 – O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, será reduzido de 

duas horas diárias, sem prejuízo do salário integral." 
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Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

 
PARECER 

Nº 565, DE 1973 
 
da Comissão de Redação, apresentando a redação do vencido,. para o segundo turno regimental, do 

Projeto de Lei do Senado nº 52, de 1972. 
 
Relator: Sr. José Lindoso 
A comissão apresenta a redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do 

Senado nº 52, de 1972, que fixa a responsabilidade do pai ilegítimo e dá outras providências. 
Sala das Comissões, em 23 de outubro de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – José Lindoso, 

Relator – Wilson Gonçalves. 
 

ANEXO AO PARECER 
Nº 565, DE 1973 

 
Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do Senado nº 52, de 1972, 

qual fixa a responsabilidade paterna no caso que menciona e ,dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É o pai obrigado, nos termos desta Lei, a prestar alimentos à mãe do filho havido fora do 

matrimônio, desde 6 (seis) meses antes e até 1 (um) ano depois do parto, sem prejuízo das indenizações a 
que por Lei tenha ela direito. 

Art. 2º – Ao ingressar em Juízo, sob pena de indeferimento liminar do pedido, deve a autora, além do 
atestado de sua gravidez, apresentar começo de prova de que vivia com o réu, solteiro, desquitado ou 
viúvo, como se casados fossem, sob o mesmo teto, ou dele juntar confissão judicial ou declaração escrita, 
em que haja admitido a paternidade. 

Parágrafo único – Equipara-se ele desquitado, para os efeitos desta Lei, o pai casado que, 
comprovadamente, esteja separado de sua mulher por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos. 

Art. 3º – A autora decairá do direito de propor a ação, ou de continuar a receber os alimentos, se o 
filho não nascer com vida ou se a respectiva certidão não for juntada aos autos, dentro do prazo de 30 
(trinta) dias a contar do seu nascimento. 

Art 4º – A ação prevista nesta Lei será processada na forma da Lei nº 5.4578, de 25 de julho de 1968. 
Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
PARECER 

Nº 566, DE 1973 
 
da Comissão de Redação, apresentando a redação do vencido, para o segundo turno regimental, do 

Projeto de Lei do Senado nº 95, de 1973. 
 
Relator: Sr. Wilson Gonçalves 
A comissão apresenta a redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do 

Senado nº 95, de 1973, que torna obrigatória a condenação da parte vencida nos honorários do advogado 
do vencedor nas reclamações trabalhistas. 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Wilson Gonçalves, 
Relator – José Lindoso. 
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ANEXO AO PARECER Nº 566, DE 1973 
 
Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do Senado nº 95, de 1973, 

que torna obrigatória a condenação da parte vencida no honorário do advogado do vencedor, nas 
reclamações trabalhistas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O art. 832 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 
"§ 3º – Quando a reclamação for julgada procedente, a decisão condenará a parte vencida nos 

honorários do advogado da parte vencedora, observado o disposto na lei processual civil." 
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
PARECER Nº 567, DE 1973 

 
da Comissão de Redação, apresentando a redação do vencido, para o turno suplementar, do 

Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 58, 
 
Relator: Sr. José Lindoso 
A comissão apresenta a redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de 

Lei do Senado nº 58, de 1973-DF, que dá nova redação ao art. 8º da Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 
1964, que "dispõe sobre a reestruturação administrativa do Distrito Federal, e dá outras providências". 

Sala das Comissões, 23 de outubro de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – José Lindoso, 
Relator – Wilson Gonçalves. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 567, DE 1973 

 
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 58, de 

19'73-DF. 
 
Substitua-se o projeto pelo seguinte: 
Dá nova redação ao art. 8° da Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, que "dispõe sobre a 

reestruturação administrativa do Distrito Federal, e dá outras providências". 
O Senado Federal decreta: 
Art. 1º – O art. 8º da Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
"Art. 8º – O Conselho de Educação do Distrito Federal, criado pela Lei nº 4.024, de 20 de dezembro 

de 1961, passa a ser constituído por 12 membros e suas atribuições são as previstas na lei federal acima 
referida, cabendo ao Governo do Distrito Federal baixar o Regulamento respectivo." 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – O Expediente lido vai à publicação. 
São lidas as seguintes: 

 
COMUNICAÇÕES 

 
Sr. Presidente: Brasília, 11 de outubro de 1973. 
 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei dos trabalhos da Casa de 12 a 

26 do corrente a fim de, como representante do Senado, freqüentar o Curso de Política Internacional da 
Escola Superior de Guerra. 

Atenciosamente – Benjamim Farah. 
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Senhor Presidente: Brasília, 23 de outubro de 1973. 
 

Comunico a Vossa Excelência que, por motivo de grave doença em pessoa de minha família, estou 
impossibilitado de comparecer ao Congresso Mundial de Turismo da ASTA, a realizar-se na cidade de 
Acapulco, México, conforme designação feita por Vossa Excelência em atendimento à indicação da 
Comissão Diretora do Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo. – Adalberto Sena. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – O Expediente lido vai à publicação. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Magalhães Pinto, que falará em nome da Liderança da ARENA. 
O SR. MAGALHÃES PINTO: – Senhor Presidente, Senhores Senadores com a morte de Milton 

Campos, que nunca será demais lamentar como desfalque maior em nossa vida pública, sou o único 
remanescente nesta Casa dos signatários de famoso e consagrado documento. Cumpro, serenamente, um 
dever ao saudar desta tribuna o 30º aniversário do "Manifesto ao Povo Mineiro", de 24 de outubro de 1943. 

Dos que assumiram a responsabilidade de alertar a Nação em um dos momentos mais obscuros de 
nossa vida política, muitos já se foram, enquanto outros permanecem na luta. Impossibilitado de citar a cada 
um e a todos, quero sintetizar em um nome que fechou a lista alfabética dos que participaram daquele gesto 
– minha homenagem aos companheiros de então. Que o meu saudoso e inesquecível Virgílio de Melo 
Franco – responsável principal pelo Manifesto – represente exemplarmente os vivos e os mortos! 

Hoje, como no Manifesto Mineiro, desejamos "que sejam serenas, sóbrias e claras as nossas 
palavras. Nelas não se encontrará nada de insólito, nenhuma revelação". 

A maior importância do Manifesto está em sua perene atualidade, quase intocada através de três 
décadas. Essa presença é que o eleva da categoria de peça política a documento histórico, de testemunho, 
de protesto, de síntese e análise, de conciliação nos métodos e firmeza nos princípios. 

Quando ele surgiu, treze anos após a vitória da Revolução de 30, vivíamos, fazia seis anos, sob uma 
ditadura discricionária, que acumulara inegáveis progressos materiais, mas suprimira a representação 
popular, submetendo o Brasil a uma insuportável tutela em nome da ordem e da necessidade de enfrentar a 
crise mundial. A autodireção do povo, por seus representantes livremente indicados, era apresentada como 
equivalente a vícios próprios das nações em decadência. 

Era preciso que a consciência se fizesse verbo. 
O Manifesto ao Povo Mineiro foi esse verbo necessário. 
Talvez alguns entendam que ele não é suficientemente audacioso em suas afirmações. 

Possivelmente muitos o teriam preferido mais crítico ou mais programático, ou mais ileológico. Mas seu 
caráter fundamental, de onde derivou a força, está, precisamente, em que formulou os pontos de vista sobre 
os quais todos ou quase todos estavam ou poderiam estar de acordo, rejeitando, como secundárias, 
definições capazes de gerar divergências inconciliáveis. 

Suas teses centrais são simples e duradouras. 
Reafirma-se o direito a um governo representativo e responsável, isto é, a um governo emanado da 

vontade popular, consagrado pela Lei e limitado por ela. Reofirma-se que a riqueza gerada pelo esforço 
comum deve ser utilizada como um patrimônio comum. Reafirma-se que a Democracia não se pode 
constituir pela aglomeração de indivíduos de orientação isolada, mas por movimentos de ação convergente. 
Reafirma-se o princípio federativo. Preconiza-se uma reforma democrática para assegurar a liberdade na 
prosperidade. 
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Certamente, se as verdades tão nítidas daquelas palavras de Minas houvessem sido tomadas em seu 

justo sentido; se fossem entendidas como um apelo de paz em vez de um desafio ao poder e um chamado 
à confrontação; se houvesse sido escutada a proposta de Minas para a execução de um pacto livre entre 
cidadãos livres – e não se tivesse respondido com a retaliação ao convite para o entendimento – caminhos 
mais retos mais amplos, menos ásperos e menos sofridos poderiam ter sido abertos a este País. 

Todos sabemos que a história do homem consiste no aproveitamento de sua experiência social. O 
Manifesto procura, precisamente, defender e generalizar o que aprendêramos como povo. 

Não foi por acaso a data escolhida para seu lançamento: 24 de outubro, dia da vitória revolucionária 
de 30 – na qual Minas desempenhou tão importante papel. 

A escolha estava cheia de significado, pois se pode dizer, sem exagero, que o Movimento de 30, 
destinado a defender a expressão popular, fraudada nas urnas; a autonomia estadual, liquidada pelas 
intervenções do Poder central; a combater a pauperização interna e o endividamento internacional do País, 
pode ser considerada a segunda e mais efetiva proclamação da República. 

Esta, embora ampliando a base de representação popular e abolindo a exigência – consagrada no 
Império escravista – de que o direito de voto se vinculasse ao desfrute de renda pessoal, degenerara em 
novo sistema oligárquico contra o qual se ergueria o País sob a bandeira da Aliança Liberal. A escassa 
participação do povo em sua própria direção republicana expressava-se em termo de espantar: em 1894, os 
sufrágios vitoriosos para a Presidência representavam apenas 19% da população e quase 30 anos depois o 
candidato escolhido recolheria o equivalente a 1,5%. Por outras palavras: em três décadas a participação 
eleitoral diminuíra. 

A Revolução vitoriosa, estabelecendo, pelo Código Eleitoral de 1932, a maior reforma do sistema de 
escolha realizada desde a Lei Saraiva, instituíra o sufrágio universal, o voto secreto, o voto feminino, o 
regime dos partidos, a representação proporcional, e criara a Justiça Eleitoral destinada a moralizar os 
pleitos. Saíamos da época das atas forjadas e das depurações decretadas. 

Mesmo assim, em 1934, para uma população de 35 milhões de habitantes, os eleitores do País 
limitaram-se ainda a pouco mais de 4% do global. 

A referência a esses dados não abriga intuito polêmico. Serve, apenas, para acentuar que a crise 
política, advinda no período de vigência da Constituição de 16 de julho, poderá com mais legitimidade ser 
atribuída à falta de institucionalização de uma base democrática no País do que a abusos no exercício da 
democracia. Seria com certeza exagero falar em abusos democráticos, onde pouquíssimos habitantes 
teriam direito a voto, confundindo-se como excesso, o que na verdade era mal de carência. 

Talvez seja mais certo caracterizar na impressão e timidez de certas reformas o despreparo do 
sistema para enfrentar a situação crítica que então surgia. Como sempre, o radicalismo político procurou 
ocupar o campo em que mal haviam fixado suas posições as forças democráticas, e os apelos de direita e 
de esquerda repercutiam em importantes setores, agravando o conflito social e político. A sucessão 
presidencial facilitara a obra dos que, por um motivo ou por outro, desejavam derrubar o regime 
representativo, em lugar de apoiar e promover as medidas que se faziam imprescindíveis. 

O 10 de novembro significou, assim. um corte brutal no desenvolvimento de nossas ainda incipientes 
instituições democráticas. Ingressamos em longo período de oito anos de discricionarismo – temperado 
eventualmente de paternalismo populista ou, ao contrário, agravado por endurecimentos repressivos – do 
qual só nos foi possível sair a 29 de outubro, graças aos efeitos da guerra mundial e da resistência 
democrática sempre ativa nas áreas civil e militar. 

Foge ao espírito deste discurso reabrir feridas que o tempo vai a seu  
modo cicatrizando. Não se pretende – e não o pretendia o Manifesto – acusar de im- 
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patrióticos os que tenham participado do Estado Novo. Tampouco seria possível recusar evidentes traços 
de progresso material, inclusive a criação de uma indústria de base, realizada naquele período. 

Em lugar de ênfase negativa, o Manifesto ao Povo Mineiro procurou afirmar a necessidade de 
reformas e de conciliação com a Democracia. E da recusa a esse apelo decorreu, em grande parte, a 
maneira tumultuária pela qual ses processou a retomada das liberdades cívicas, tornando impossível retirar 
das conseqüências da guerra os proveitos que o País merecia por sua vocação democrática e pelos 
compromissos selados com o sangue da FEB na Itália. 

De qualquer modo, a retomada do caminho de que nos transviáramos em 1937 significou um avanço 
inestimável. E sobre a maior participação popular a partir de 1945 falam os próprios números. Assim, 
enquanto em 1934, para 35 milhões de habitantes, havia um milhão e quinhentos mil eleitores, ou seja, 
4,19%, em 1962, para 75 milhões de habitantes, contavam-se 18 milhões e quinhentos mil eleitores, ou 
seja, 24,45%. Isto parece significar que a crise política que se demonstrou aguda, a partir, sobretudo, de 
1954, e que após um decênio chegaria ao 31 de março, teria parte ponderável de sua explicação no fato de 
o sistema não se ter mostrado capaz de assimilar e representar a grande massa que ingressara de súbito 
no processo político, constituída em sua maior parte de jovens e de homens do campo deslocados pelo 
processo de urbanização. 

O processo eleitoral com que se reiniciara o apelo às urnas, adotando, para a Constituinte, as 
eleições majoritárias, com a inexistência de cédula única e o tratamento dado às sobras, deformara de início 
a vontade popular. Embora sucessivas modificações alterassem, para melhor, alguns aspectos de nossa 
legislação política, a Constituição de 1946 foi deixando de corresponder à, nossa realidade político-social. 

Assim, por motivos outros que os determinantes da decadência da chamada República Velha, as 
eleições gradativamente perderam a capacidade de selecionar e organizar quadros dirigentes. 
Deterioravam-se os partidos políticos e os pleitos. Basta ver, por exemplo, as legendas partidárias que, 
representando 95% dos votos em 1945, caíram, em 1962, para apenas 42%. Enquanto isso, as alianças de 
legendas chegavam a quase 40% de votos, ao mesmo tempo em que a proporção dos sufrágios brancos e 
nulos elevava-se de 4% em 1945, a 18% em 1962. 

Menos que aos controladores eventuais do Poder, às próprias deficiências do instrumental 
democrático distorcido devem ser atribuídos os motivos principais que levaram o País a tantas crises. O 
fenômeno do personalismo político, tão fácil de exemplificar em todos os partidos, encontrara reforço na 
própria incapacidade do regime. O organismo, esclerosado, foi-se tornando incapaz para responder aos 
estímulos e, embotados os instrumentos de atuação, o centro de decisões deslocou-se gradativamente para 
fora dos mecanismos políticos institucionalizados. 

Assim chegamos a 1964. 
Responsável – e não dos menores – pelo desencadeamento do 31 de Março, quando a polarização 

dos radicalismos esgotara, com a cumplicidade do Poder, as possibilidades de entendimento, descreio 
necessário repetir que a nós, mineiros, inspiraram-nos naqueles momentos dramáticos os mesmos ideais 
do Manifesto de 1943, os mesmos princípios que nortearam a revolução republicana e o movimento de 30: 
já que não se tinham feito as reformas para evitar a revolução, que se fizesse a revolução para realizar as 
reformas. 

A vitória de 1930, ampliadora da base de representação nacional, não se mostrou capaz de 
equacionar, em termos de eficiência, os problemas econômicos angustiantes com os quais nos debatíamos; 
o Estado-Novo, que lançou entre nós alguns fundamentos da técnica administrativa, falhou pela 
incapacidade de satisfazer às nossas necessidades políticas e de incorporar ao processo consciente as 
grandes massas despertadas do pesadelo da marginalização. 

O Manifesto de 1943, com as limitações naturais de sua época, quando  
o Brasil ainda não industrializado estava socialmente mais próximo do século XIX 
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do que do século XX, postulou com firmeza que a técnica é um instrumento a serviço de soluções políticas, 
e não um fim em si mesmo, e que a democracia e o progresso não são fatores adversos, mas 
complementares. 

Sobretudo ele soube vibrar, num momento difícil, a nota da esperança e reafirmar a certeza de que 
nada está perdido se alguém não se sente perdido. Pois, como disse o poeta Carlos Drummond de 
Andrade: "O último dia do ano não é o último dia do tempo." 

E, ao recordar o caminho percorrido desde os meus distantes 34 anos, desejo que as palavras finais 
sejam de homenagem aos companheiros de 1943; em nome deles, na reafirmação de nossa fidelidade aos 
compromissos que firmamos, reassino, simbolicamente, o Manifesto Mineiro, repetindo, textualmente, um 
trecho essencial daquela serena declaração de princípios: 

"Queremos alguma coisa além das franquias fundamentais, do direito de voto e do habeas corpus. 
Nossas aspirações fundam-se no estabelecimento de garantias constitucionais, que se traduzem na efetiva 
segurança econômica e bem-estar para todos os brasileiros, não só das capitais, mas de todo o território 
nacional." 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Nelson Carneiro, 

como Líder da Minoria. 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente, a Casa acaba de ouvir, encantada, a notável oração 

do Senador Magalhães Pinto, que renovou, diante de nós, o quadro de 1943, quando os mineiros, lançando 
o manifesto, proclamavam sua determinação de lutar pela ordem legal. 

Realmente, os que viveram aquele instante, como nós, não esquecerão jamais a bravura, a 
intrepidez, a significação daquele documento. 

Para que dessa página de civismo, tantas vezes consultada e lida, restem algumas palavras nos 
Anais do Senado, permito-me recordar alguns tópicos que ressaltam a significação daquela hora histórica, 
que, ainda uma vez, Minas ofereceu ao Brasil. 

Faço-o, Sr. Presidente, no instante em que Minas, afastada dos postos de Governo, continua 
servindo aos ideais democráticos, porque certamente nas montanhas mineiras não se apagou a chama dos 
que assinaram o "Manifesto de 1943". 

Há trechos que valem ser repetidos, por atuais. De início, afirma: 
"Este não é um documento subversivo; não visamos agitar, nem pretendemos conduzir." 
A seguir: 
"Fomos buscar inspiração no passado, porque nele procuram assentar a constância política os que 

entre nós, por uma errônea interpretação da História, nele somente vislumbram algumas não contestadas 
vantagens da centralização administrativa e do Governo monocrático, sem atentar para os males, de muito 
maior extensão, que lhes são inerentes, sobretudo para a sua fatal tendência a usurpações de soberania." 

E adiante: 
"A prosperidade nos negócios, o êxito nas atividades profissionais, a riqueza, o conforto, o gozo da 

tranqüilidade fácil de todos os dias, mesmo que existissem, não esgotariam as nossas aspirações, nem 
resumiriam a nossa concepção do destino humano. 

Para que não se ponha em dúvida a sinceridade dos sentimentos que nos onimam, reconhecemos que 
o Brasil está em fase de progresso material e tem sabido mobilizar muitas de suas riquezas naturais, apro- 
 



– 260 – 
 

veitando inteligentemente as realizações do passado e as eventualidades favoráveis do presente. 
Limitar-nos-emos a notar que, em outros países, assim como vinha sucedendo no nosso próprio, 

idênticos resultados foram conseguidos sem o sacrifício dos direitos cívicos, o que demonstra não serem 
peculiares às formas autoritárias de Governo." 

Mais além: 
"Condenamos, com firmeza, os erros, as corrupções e os abusos do regime transposto 

definitivamente em outubro de 1930. Mas se um desses abusos, aquele que, antes de todos, deveria 
suscitar a Revolução, foi precisamente o da hipertrofia no Poder Executivo, manifestação atávica do poder 
pessoal, nunca suficientemente condenado no Império e nos últimos tempos da chamada República Velha, 
caracterizado pela incidência da chefia suprema do Governo e da política nas mãos de um só homem, 
sempre desejoso de perpetuar-se mediante indicação de um sucessor; se, entre aqueles erros, os mais 
apontados entendiam com o ludíbrio da opinião pública, traduzida em sufrágio e com a opressão de estados 
de sítio de duvidosa legitimidade e de excessiva duração, claro é que, recusando-nos a volver ao passado, 
impossível nos seria aceitar como definitiva qualquer ordem política na qual, para evitar a defraudação de 
sufrágios, se fechassem as urnas; para prevenir o estado de sítio ilegal se fizesse legal a sua perpetuidade 
e por derradeiro, para obstar à hipertrofia do Poder Executivo, fosse este transformado em poder 
constitucional realmente único. Não é bastante que figurem em diplomas constitucionais, franquias e direitos 
dos cidadãos. O essencial é que sejam assegurados e que possam ser exercidos." 

Mas não bastou, Sr. Presidente. Os mineiros de 1943 acentuavam: 
"Bem fixadas as marcas características da nossa formação e das nossas tendências, não poderemos 

fugir, sem grave desfiguração de ambas, ao dever de constatar que não é suprimindo a liberdade, 
sufocando o espírito público, cultivando o aulicismo, eliminando a vida política, anulando o cidadão e 
impedindo-o de colaborar nos negócios e nas deliberações do seu Governo que se formam e engrandecem 
as nações. 

A ilusória tranqüilidade e a paz superficial que se obtêm pelo banimento das atividades cívicas podem 
parecer propícias aos negócios e ao comércio, ao ganho e à própria prosperidade, mas nunca benéficas ao 
revigoramento e à dignidade dos povos." 

O documento ainda ajunta: 
"Um povo reduzido ao silêncio e privado de pensar e de opinar é um organismo corroído, incapaz de 

assumir as imensas responsabilidades decorrentes da participação num conflito de proporções quase 
telúricas, como o que desabou sobre a humanidade. 

Se lutamos contra o fascismo, ao lado das Nações Unidas, para que a liberdade e a democracia 
sejam restituídas a todos os povos, certamente não pedimos demais, reclamando para nós mesmos, os 
direitos e garantias que as caracterizam. A base moral do fascismo assenta sobre a separação entre os 
governantes e os governados, ao passo que a base moral e cristã da democracia reside na mútua e 
confiante aproximação dos filhos de uma mesma pátria e na conseqüente reciprocidade da prática alternada 
do poder e da obediência por parte de todos, indistintamente." 

É, também, desse magnífico documento político, Sr. Presidente, a seguinte afirmação: 
"Do que fica dito, fácil é inferir que a democracia por nós preconizada  

não é a mesma do tempo do liberalismo burguês. Não se constitui pela 
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aglomeração de indivíduos de orientação isolada, mas por movimentos de ação convergente. Preconizamos 
uma reforma democrática que, sem esquecer a liberdade espiritual, cogite, principalmente, da 
democratização da economia. 

Num e noutro domínio, o tempo do liberalismo passivo já findou. Não é de fraqueza renunciante e de 
tolerância cética que a democracia precisa. Assim escoltada, ela pareceria digna de piedade, face às 
doutrinas baseadas na violência e que nenhum escrúpulo detêm. Ao reconhecimento disto ligamos, a 
renovação espiritual do regime democrático. Quanto à sua renovação econômica, toda a gente sabe o que 
significa. Sua culpa moral e sua inferioridade – que ao próprio fascismo dá oportunidade de fazer valer um 
arremedo do idealismo – reside no domínio do dinheiro, que, com a passividade da revolução, substituiu-se 
sub-repticiamente às desigualdades do feudalismo, o que é, sem dúvida, mais moderno, embora seja 
igualmente injusto. 

Queremos algumas coisas além das franquias fundamentais, do direito de voto e do "habeas corpus". 
Nossas aspirações fundam-se no estabelecimento de garantias constitucionais, que se traduzam em efetiva 
segurança econômica e bem-estar para todos os brasileiros, não só das Capitais, mas de todo o território 
nacional. Queremos espaço realmente aberto para os moços, oriundos de todos os horizontes sociais, a fim 
de que a nação se enriqueça de homens experimentados e eficientes, inclusive de homens públicos, dentre 
os quais venham a surgir, no contínuo concurso das atividades políticas, os fardados a governá-la e a 
enaltecê-la no concerto das grandes potências, para o qual rapidamente caminha. Queremos liberdade de 
pensamento político." 

Esse documento, de 24 de outubro de 1943, Sr. Presidente, acaba de encontrar sua justa exaltação 
na palavra de um de seus mais eminentes signatários. 

A Minoria, ao recordar esses trechos, quer, ainda uma vez, comungar com a Nação no preito que 
presta àqueles que, há 30 anos, lutaram pesos ideais que são hoje os nossos e que serão, 
permanentemente, os da Liberdade e da Democracia! (Muito bem! Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante, 
primeiro orador inscrito. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE: – Sr. Presidente, Srs. Senadores; primeiramente, saudemos a paz. 
O mundo inteiro se rejubila pelo cessar-fogo no Oriente Médio, evento que afugentou o espectro de 

uma conflagração mundial. 
Esse conflito teve três protagonistas: o árabe, o judeu e o petróleo. E é de indagar-se se a 

intervenção que pôs fim à luta não teria sido ditada tanto pelo amor ao judeu e ao árabe, como pelo amor ao 
petróleo. Isto porque mais de 30% do petróleo consumido no mundo inteiro provém dos países do Golfo 
Pérsico. 

Quanto ao Brasil, informam os jornais que 85% do petróleo aqui consumido provém de lá. Mesmo que 
haja exagero nessa relação, é quase certo que ela não será inferior a 75%. 

Desse modo, dos 30 milhões de metros cúbicos que precisamos importar neste ano, 22.500.000 de 
m³, ou seja, 140.000.000 de barris viriam, ou virão, do Oriente Médio. 

A Esso e a Texaco haviam comunicado já à PETROBRÁS a impossibilidade de cumprir os contratos 
de fornecimento. Isso está na Folha de S. Paulo e no Jornal do Brasil de 15 e 20 de outubro, 
respectivamente. E no dia 16, o Jornal do Commercio registrava declaração do Ministro Dias Leite de que 
os estoques de combustíveis davam, apenas, para sessenta dias. 
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O perigo parece ter passado, felizmente. Mas provado ficou que assistia inteira razão ao jornalista 

Tarcísio Holanda, quando, em abril passado, afirmava, pelo Jornal do Brasil: 
"... A curto prazo, o Brasil não se acha preparado para enfrentar a eventualidade de uma crise no 

mercado mundial de petróleo." 
Segundo o relatório da PETROBRÁS, em 1972, "o consumo nacional de petróleo atingiu a 36,3 

milhões de metros cúbicos, equivalentes a 228,3 milhões de barris, o que representa crescimento de 9% em 
relação ao ano anterior." 

Esclarece mais: 
"O aumento de consumo das gasolinas automotivas e de óleo diesel foi de 12,5% e de 11,4%, 

respectivamente, enquanto o transporte aéreo pressionou a demanda de querosene, para jato, com um 
incremento superior a 15%." 

Quanto à produção, diz o relatório de 1972, textualmente: 
"A produção de óleo bruto alcançou, em 1972, o volume de 9 milhões e 712 mil m³." 
Desse modo, em 1972, a relação entre a produção e o consumo era de 26,7%, isto é, extraímos 

apenas do nosso subsolo 26,7% do petróleo consumido. 
Em 1971, essa relação fora de 29,7%, de acordo com o relatório da PETROBRÁS referente ao 

mesmo ano. 
Há 11 anos atrás, ainda pelos números oficiais, a produção era de 5,5 milhões de metros cúbicos e o 

consumo de 11 milhões de m³, isto é, a produção era a metade do consumo. 
Para este ano de 1973, ainda em curso, os dados não são definitivos, naturalmente. Todavia, temos a 

respeito a mais autorizada estimativa, a do próprio ex-Presidente da PETROBRÁS, o General Ernesto 
Geisel, que, no seu discurso de transmissão da presidência da empresa ao Almirante Faria Lima, teve estas 
expressões, a respeito da nossa produção de petróleo: "A correlação entre a produção e o consumo é 
presentemente de 25%, com tendência a se reduzir, com o crescimento da demanda." 

Quanto a preços, a página 29 do relatório informa: 
"O preço médio foi de US$ 2,83 o barril contra US$ 2,6, em 1971." 
Este ano, no dia 3 de junho, foi firmado um acordo, em Genebra, entre produtores e consumidores de 

petróleo, pelo qual o preço do óleo cru se elevou de 11%. E agora, no dia 5 deste mês, ao eclodir esse 
conflito entre árabes e judeus, fornecedores e importadores de petróleo estavam reunidos em Viena, 
ocasião em que os produtores pediram aumento de 66%. Antes disso, no mês passado, o Equador 
firmavam contrato a US$ 5,01 o barril. A notícia está aqui, na revista Banas de 10 de setembro: 

"O Equador concretizou um bom negócio, no mês passado, ao assinar um acordo com empresa 
suíça, que receberá um milhão de barris mensais de óleo, ao preço de cinco dólares e um centavo." 

Agora, depois do conflito armado, a vertigem do preço está retratada nesta notícia constante de 
vários jornais, e tenho aqui o recorte de um deles, O Globo, de 20 deste mês. Diz telegrama procedente de 
La Paz: 

"A Bolívia aumentará o preço de seu petróleo para os países vizinhos, atualmente estabelecidos em 
5,20 dólares (32,00 cruzeiros) o barril, segundo informou o gerente-geral dos Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales, Rolando Prada. 

A partir do próximo ano, o Governo boliviano venderá petróleo e seus derivados ao país que oferecer 
melhores preços, exportando uma média de 30 mil barris diários." 
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E no mesmo jornal, telegrama da Venezuela: 
"A Venezuela, a terceira nação exportadora de petróleo, depois da Arábia Saudita e do Irã, deve 

aumentar o preço do barril de cinco para sete dólares." 
E, ainda, no mesmo jornal: 
"O Ministro do petróleo líbio, Izzeddin Al Mabrouk, anunciou o aumento do preço do barril, que passou 

de 6,90 para 8,90 dólares." 
Num discurso que pronunciei aqui, no Senado Federal, em 18 de agosto de 1972, tive estas palavras: 
"Se dermos ouvido aos pessimistas, o barril estará custando 8 dólares em 1980." 
Não foram precisos oito anos para que o barril chegasse aos oito dólares bastou um ano! Se a 

evolução dos preços for a mesma que a ocorrida neste ano de 1973, em 1980 o barril estará custando nada 
menos que 40 dólares! E se for mantido o mesmo ritmo de crescimento da produção e do consumo, ao fim 
da década o Brasil estará importando 500 milhões de barris por ano, o que nos custará 20 bilhões de 
dólares! 

Pergunto: será que nossa balança comercial suportará que despendamos 20 bilhões de dólares só 
com a aquisição de petróleo? 

Minha indagação é tanto mais fundada quanto o próprio Presidente do Banco do Brasil, Sr. Nestor 
Jost, que, a propósito, manifesta o seu temor, em notícia publicada no Jornal do Brasil de 3 de agosto, do 
seguinte teor: 

"O Presidente do Banco do Brasil, Sr. Nestor Jost, disse ontem que o endividamento externo do País 
está perfeitamente equacionado, mas a demanda de óleo combustível é uma das grandes preocupações do 
Governo, pois dentro de pouco tempo as importações do petróleo estarão custando aos brasileiros mais de 
1 bilhão de dólares." 

Certamente, agora, depois do conflito, o Presidente Nestor Jost diria que as importações de petróleo 
estarão custando aos brasileiros bilhões de dólares. 

É por esse motivo que volto à minha tecla de sempre: urge extrairmos mais óleo do nosso subsolo. E 
não estou sozinho nas minhas preocupações e advertências. Vou ler opiniões de vários jornais recentes, 
começando pelo Jornal do Commercio, no dia 19, que, sob o título "A PETROBRÁS e os tanques vazios", 
diz, entre outras coisas: 

" ...os investimentos na exploração petrolífera no Brasil praticamente não aumentaram nos últimos 
anos, considerando-se a inflação dos meios de pagamento." 

Esse artigo termina com a seguinte pergunta: 
"Não será tempo de reavaliar os métodos?" 
E O Globo – jornal absolutamente insuspeito, tanto quanto o Jornal do Commercio, porque não se 

cansa de aplaudir os acertos do Governo – em seu editorial do dia 18, assim conclui: 
Podemos então, despidos de paixões, balizar duas verdades mestras no campo do petróleo 

brasileiro: 1º) a de que não estamos obrigados pelo destino a atingir os níveis desejáveis e cômodos da 
auto-suficiência; e 2º) a de que também não estamos condenados ao fatalismo da pobreza petrolífera. O 
que nos cabe, portanto, é testar incessantemente a nossa potencial, com seriedade constante e eficiência 
cada vez maior. 

O Jornal do Brasil, por sua vez, ainda no dia 18, em editorial sob o título "Visão Objetiva", tem estas 
palavras: 

"Avultam de importância, para nós, as perspectivas de fornecimento  
petrolífero africano e sul-americano, para não referir também a ne- 
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cessidade urgente de tomar todas as medidas que aumentem a produção de petróleo no território 
brasileiro." 

E termina este editorial: 
"De uma vez por todas, devemos fixar a concepção de que a política petrolífera, como todas as 

políticas setoriais, é um meio, um instrumento de nossos objetivos. O fim é o desenvolvimento, que precisa 
ficar a salvo de todos os riscos passíveis de serem prevenidos com o apelo à racionalidade". 

E, agora, lerei uma opinião de autoridade altamente conspícua, o próprio Presidente do Conselho 
Nacional do Petróleo, General Araken de Oliveira, que, em conferência pronunciada em Recife, no dia 9 de 
maio, transcrita na revista Atualidades do Conselho Nacional do Petróleo, nº 30, assim se externou a 
respeito da nossa produção de petróleo: 

"Outro problema crucial do nosso país é a nossa produção de óleo. Se atentarmos para os gráficos 
de produção e consumo, verificamos, meus senhores, que esse intervalo está aumentando 
consideravelmente." 

E, ainda, reportando-nos ao discurso de entrega da direção da PETROBRÁS ao Almirante Faria 
Lima, pronunciado pelo ilustre General Geisel, este, depois de historiar os êxitos da PETROBRÁS, diz 
francamente: 

"Contudo subsiste a grande vulnerabilidade decorrente da deficiente produção de óleo cru no País, 
em confronto com o consumo." 

Se nossa deficiente produção é "a grande vulnerabilidade", então que tudo façamos para reduzir essa 
vulnerabilidade no menor espaço de tempo possível. Como? Aumentando a produção! E como é possível 
aumentar a produção? Aumentando primeiramente a pesquisa. 

Já lembrei neste plenário afirmação do Professor Eugênio Gudin de que a Argentina, Colômbia e 
México têm resultados três vezes mais auspiciosos do que nós, na produção, porque perfuraram três vezes 
mais do que o nosso País. 

Voltemos ao General Araken de Oliveira. Na mesma conferência que pronunciou em Recife, disse S. 
Ex.ª: 

"O Brasil com 8,6 milhões de km² de áreas sedimentares" (que são as áreas que possuem petróleo). 
"Até agora as pesquisas nessas áreas atingem a cerca de 10%." 

Ora, se levamos 20 anos para pesquisar um décimo do território nacional, quantos anos levaremos 
mais para pesquisar os nove décimos restantes? 

Os êxitos na plataforma continental de Sergipe, do Estado do Rio de Janeiro e agora do Espírito 
Santo são estímulos que estão a exigir maior empenho na pesquisa da nossa plataforma continental. Como 
também os êxitos dos nossos vizinhos na Amazônia Ocidental: os êxitos do Peru, onde várias companhias 
estrangeiras, agindo sob contrato, na base do meio a meio, tornaram o país auto-suficiente e já grande 
exportador de petróleo; e o êxito mais recente do Equador, que há um ano atrás produzia tanto petróleo 
quanto o nosso País há 20 anos passados, isto é, menos de 1 milhão de metros cúbicos, e já neste ano de 
73 está produzindo mais petróleo que o Brasil, que pode conter 37 Equadores dentro do seu mapa. 

Voltando ao relatório da PETROBRÁS, de 1972, à página 13, quanto à exploração, que em nossa 
terminologia de leigos significa pesquisa, diz o seguinte: 

"No exercício, foram perfurados 178 mil metros e terminados 80 poços, dos quais 11 produtores de 
óleo e dois de gás." 

E na página 14: 
"Os investimentos no setor da exploração se elevaram a 616 milhões de cruzeiros." 
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Revela o relatório, na página 43: 
"O faturamento total da empresa, no ano de 1972, foi de 12 bilhões, 879 milhões e 155 mil cruzeiros." 
A empresa, então, repetindo, faturou mais de 12 bilhões de cruzeiros, quase 13 bilhões, e investiu 

616 milhões na pesquisa. Investiu, precisamente, 4,78% da sua receita. No ano anterior, em 1911, ela 
investira 4,81%, percentagem sensivelmente igual. Mas, rigorosamente, em 1972, em termos relativos, a 
PETROBRÁS investiu na pesquisa ainda menos do que no ano anterior. 

Em 74, a persistir o mesmo ritmo de crescimento da empresa, a PETROBRÁS irá faturar cerca de 18 
bilhões de cruzeiros. Logo, bem poderia ela destinar, pelo menos, 3 bilhões à pesquisa, o que seria apenas 
17% da sua receita. 

A vulnerabilidade nacional, ou melhor, a segurança nacional, está a exigir maior esforço na pesquisa. 
E outra solução, tão heróica quanto patriótica, seria seguirmos a senda do Equador, do Peru, da Colômbia e 
da Venezuela, outorgando concessões de área delimitadas e ainda inexploradas e potentes companhias 
estrangeiras, de várias nacionalidades, para pesquisa e produção, na base da distribuição de lucros meio a 
meio. 

Para um país que perdeu o medo do capital alienígena esta é a solução. Nada temos a perder, 
somente a ganhar, pois, se é verdade que a PETROBRÁS é grande, também é verdade que o Brasil é 
muito maior que ela. 

Para concluir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tenho em mãos o exemplar do livro "O Jogo da 
Verdade", publicação oficial que enfaixa vários pronunciamentos do Senhor Presidente da República. Vou 
citar, para minha honra, alguns lapidares conceitos de S. Ex.ª. 

Para começar, na sua mensagem lida no rádio e na televisão, em 7 de outubro de 1969, o Presidente 
Médici disse o seguinte: 

"Democracia e desenvolvimento não se resumem em iniciativas governamentais. São atos de 
vontade coletiva que cabe ao Governo coordenar e transformar em autênticos e efetivos objetivos 
nacionais." 

E, mais adiante, a célebre e felicíssima conclamação: 
"Chegou a hora de fazermos o jogo da verdade." 
O que implica na verdade total, a verdade, inclusive, dos imensos acertos do Governo: a verdade dos 

seus poucos malogros e também a verdade dos acertos e dos descertos da política petrolífera. 
Disse mais S. Ex.ª: 
"Na marcha para o desenvolvimento, o povo não pode ser espectador; tem que ser o protagonista 

principal." 
E que somos nós aqui senão lídimos representantes do povo? Então, somos nós, também, 

protagonistas principais de tudo que diga respeito à marcha para o desenvolvimento. 
Continua o Presidente Médici: 
"Daí o apelo que, nesta oportunidade, dirijo ao País: que todos os indivíduos, classes, organizações 

sociais e políticas, centros culturais, em todos os recantos do território nacional, formulem os seus 
programas e reivindicações para o momento presente. Asseguro que nenhuma sugestão deixará de ser 
devidamente apreciada." 

Louvado nisto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que deixo ao Senhor Presidente da República as 
sugestões constantes deste discurso. 

E prossegue Sua Excelência: 
"No curso do Governo, jamais procurarei impor o meu programa administrativo mediante efeitos de 

propaganda ou simples divulgação de resultados estatísticos." 
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"A última palavra será dada de acordo com os reflexos que, efetivamente, se verifiquem." 
Então, digo eu: é chegado o momento para que verificados sejam os reflexos da política do petróleo. 
E no discurso da Convenção da ARENA, de 20 de novembro de 1969, disse o nosso Presidente: 
"Vislumbro uma forma superior de democracia, em que se debatam as idéias com grandeza, em que 

se encare o futuro sem preconceitos, sem ódios e sem temores." 
É o que estou fazendo agora, debatendo minhas idéias, sem preconceitos, sem ódios e sem temores. 
Por fim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na mensagem presidencial, transmitida pela televisão e 

pelo rádio em 31 de dezembro de 1969, o digno Presidente Médici dirigiu este apelo a todos os brasileiros: 
"Peço a cada homem que se revele por inteiro, que aceite a libertação de todas as forças construtivas 

do seu caráter. Que ninguém se sinta menor por querer servir, compreender, participar e dar as mãos." 
Mas também digo eu por minha vez: que ninguém se sinta menor por querer alguém servir, 

compreender, participar e dar as mãos. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas. O orador é 

cumprimentado.) 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Sarney. 

(Pausa.) 
S. Ex.ª não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Helvídio Nunes. 
O SR. HELVÍDIO NUNES: – Sr. Presidente, Srs. Senadores; assuntos existem que, pela permanente 

ou dilatada atualidade, merecem ser ventilados, repetidas vezes, da tribuna deste plenário. 
Decorrem, em geral, de problemas que, pela tipicidade das áreas em que ocorrem, marcados pelas 

disparidades regionais e inter-regionais, estão a reclamar constantes aperfeiçoamentos. 
Daí porque cumpre à sensibilidade do administrador captá-los mensurá-los e dar-lhe as soluções 

mais aconselháveis, com o pensamento dominante de que, antes de efeitos ocasionais, cabe-lhes defender, 
por todos os meios, o bem comum, que contém "elementos espirituais que extravasam o visível das 
realizações materiais". 

Refiro-me à recente portaria, a que oponho, com o intuito de colaboração, alguns reparos, baixada 
pelo eminente Ministro do Trabalho e Previdência Social, mas que bem demonstra e ilustra o acerto com 
que o Prof. Júlio Barata vem dirigindo os negócios da Pasta que lhe foi confiada. 

Sabem todos, e, a exemplo de diligentes colegas, já comentei o fato em pronunciamento verificado no 
dia 1º de outubro de 1971, que inúmeras Prefeituras de todos os Estados do País enfrentam, quase que em 
caráter de permanência, grave problema, relacionado com os atrasados devidos ao Instituto Nacional de 
Previdência Social, sem a quitação dos quais poderão ter suspensos, pelo Tribunal de Contas da União, os 
pagamentos das cotas do Fundo de Participação. 

Dentre as principais causas originárias dos débitos podem ser apontadas a pobreza,  
a abundância de mão-de-obra desqualificada, que gera sério problema social, a multiplicidade de encargos, 
sem que exista a necessária fonte de custeio, a inexistência na localidade de pessoal habilitado ou, na 
hipótese contrária, a ausência de recursos para contratá-lo, também a incompetência, o despreparo 
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e, algumas vezes, a carência de espírito público e a desonestidade, mas, acima de tudo, a falta de estrutura 
técnico-administrativa que possibilite o bom, normal e eficiente desempenho dos negócios municipais. 

Foi partindo do conhecimento da realidade interiorana e, também, das deficiências conjunturais do 
Instituto Nacional de Previdência Social, que o Ministro Júlio Barata baixou a Portaria nº 3.147, de 11 de 
maio de 1971, que contém normas disciplinadoras dos pedidos, pelas empresas devedoras de contribuições 
previdenciárias, do parcelamento de débitos. 

Passível de concessão em sessenta ou até cem meses, a fruição do benefício ficou dependente de 
solicitação das entidades, acompanhada de "formulários indicativos da situação financeira, dados do 
balanço patrimonial e dos índices econômico-financeiros" (art. 1º, letra a) e da instrução, realizada pelo 
INPS no prazo máximo de sessenta dias, do processo do pedido de parcelamento. 

Ocorre que nem as prefeituras, em sua grande maioria, dispunham de meios para atender às 
exigências reclamadas, muito menos o INPS contava com o material humano e a estrutura administrativa 
capazes de promover a tramitação processual, apesar da responsabilidade que se lhe atribuiu por qualquer 
omissão ou retardamento (art. 6º, in fine). Ainda a citada portaria impõe pesado ônus às prefeituras, qual o 
de subordinar a duração do parcelamento ao compromisso de abstenção de qualquer medida que "redunde 
em diminuição da oferta de empregos". 

Quatro meses depois, através da Portaria nº 3.311, de 24 de outubro de 1971, face aos resultados 
negativos apurados, o Ministério do Trabalho, modificou a sistemática anteriormente adotada, com aplausos 
gerais. 

Vale conhecer as razões que a justificaram, traduzidas nos seguintes consideranda: 
"Considerando que os débitos das prefeituras municipais para com o INPS vêm-se avolumando a 

cada exercício, desde longa data; 
Considerando que, sem a regulamentação da respectiva situação, não podem as prefeituras 

municipais ter liberadas as quotas do Fundo de Participação que lhes cabe; 
Considerando que pela Portaria MTPS-nº 3.147, de 11 de maio de 1971, foi regulada a concessão de 

parcelamento especial dos débitos das empresas para com o INPS; 
Considerando as peculiaridades das prefeituras municipais; 
Considerando que compete ao Ministro de Estado zelar pelo perfeito entendimento nas relações entre 

os demais órgãos do Poder Público e o INPS: 
Resolve..." 
A Portaria nº 3.311/71, é inegável, modificou substancialmente o quadro anterior, pois que omitiu 

exigências incumpríveis e dilatou o prazo do parcelamento, mas, a exemplo da que revogou, não editou 
normas a respeito do levantamento dos débitos. 

E é exatamente na parte referente, segundo penso, à apuração dos atrasados, que reside a principal 
lacuna das providências até aqui adotadas. 

Com efeito, a Portaria nº 3.088, de 16 de março de 1972, que permitiu a liqüidação, em parcelas, dos 
"débitos dos clubes de futebol profissional para com o Instituto Nacional de Previdência Social", 
estabeleceu, no § 1º do art. 2º, que "justamente com o pedido de parcelamento será solicitado o 
levantamento da dívida, inclusive da já ajuizada, com a dispensa da multa prevista no art. 82 da Lei 
Orgânica da Previdência Social". 

Ainda a citada Portaria manda que somente após o levantamento é  
que deverá ser assinado o termo de confirmação (§ 2º do art. 2º), bem assim ordena 
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o sobrestamento, pelo prazo previsto no Código de Processo Civil, das ações executivas ajuizadas (art. 3º). 
É importante notar que, na espécie, o levantamento da dívida não é facultativo, mas imperativo, 

conforme se infere do próprio tempo do verbo utilizado. 
Idêntico tratamento foi, pela Portaria nº 3.278, de 12 de setembro de 1972, atribuído aos clubes 

esportivos meramente amadores, isto é, "aqueles que, sem fins lucrativos, se dedicam às atividades 
esportivo-sociais, dentre os quais, qualquer das modalidades praticadas, não seja profissionalizada" 
(Parágrafo único, art. 1º). 

Também, aqui, o levantamento da dívida é obrigatório, pois que o Poder Público parte do pressuposto 
de que não se pode reconhecer o débito de que não se sabe o tamanho, ou, pelo menos, que existem 
circunstâncias especiais atenuantes ou agravantes da dívida. 

A sensibilidade do Ministro Júlio Barata, entretanto, foi além. Assim é que estendeu os benefícios 
autorizados pelas portarias anteriores às entidades turfísticas, sempre obrigatória a prévia apuração da 
dívida, conforme Portaria número 3.314, de 11 de outubro de 1972. 

Vale ainda referir que, no elenco de atos baixados pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, a 
Portaria nº 3.380, de 8 de dezembro de 1972, teve indisfarçável finalidade de economia processual, vez que 
delegou ao Presidente do INPS, que também pode subdelegar, "competência para decidir os pedidos de 
parcelamento de débitos", anteriormente da atribuição do Ministro de Estado e, depois, do Secretário da 
Previdência Social, remetidos os casos omissos ao Secretário-Geral do MTPS. 

Por último, a Portaria nº 3.280, de 13 de outubro de 1973, cuja íntegra, pela sua importância, não me 
furta de transcrever, estabeleceu: 

"Considerando, que, pela Portaria MTPS-3.380, de 8 de dezembro de 1972, foi delegada 
competência ao Presidente do Instituto Nacional de Previdência Social para decidir sobre os pedidos de 
parcelamento de débitos de que tratam as Portarias MTPS-3.147, de 11 de maio de 1971, 3.311 de 24 de 
outubro de 1971, 3.088, de 16 de março de 1972, 3.278 de 12 de setembro de 1972 e 3.314 de 11 de 
outubro de 1972; 

Considerando que foi fixado o prazo de 60 (sessenta) dias para que as empresas e entidades 
cumprissem as exigências necessárias à concessão dos respectivos parcelamentos, sob pena de 
arquivamento dos processos e prosseguimento imediato da cobrança das dívidas; 

Considerando que, por motivos vários e relevantes, grande número de empresas e entidades não 
instruíram corretamente os formulários indispensáveis à obtenção dos parcelamentos especiais nos moldes 
das citadas portarias; 

Considerando que o prazo concedido, através do art. 2º da Portaria MTPS-3.380/72 se encontra 
expirado, desde 10 de fevereiro de 1973 e que, a partir desta data, inúmeros apelos vêm sendo dirigidos ao 
INPS, para obtenção de nova oportunidade; 

Resolve: 
Restabelecer, em seus termos, a Portaria nº MTPS-3.380, de 8 de dezembro de 1972, pelo período 

de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação da presente Portaria." 
Em conseqüência, Sr. Presidente, Srs. Senadores, está reaberto, até meados do próximo mês de 

dezembro, o prazo para que os clubes de futebol profissional, clubes esportivos meramente amadores e 
entidades turfísticas, de um lado, e as empresas e prefeituras municipais, de outra parte, em débito para 
com a Previdência Social, requeiram o parcelamento e solicitem o levantamento das dívidas, ou pleiteiem o 
parcelamento, sem levantamento da dívida, respectivamente. 
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Confesso, e o faço com grande admiração e respeito ao Ministro Júlio Barata, que não entendo, que 

não justifico, que não encontro explicação para a dualidade de tratamento dispensada pelas portarias 
ministeriais, que coloca os clubes de futebol e as entidades turfísticas em posição mais carecedora de 
atenção e de estímulo, de compreensão e de apreço do que as prefeituras municipais. 

Ouso assim, proclamando os elevados propósitos da Portaria nº 3.280, de outubro próximo findo, e a 
título de sugestão, reclamar a extensão às prefeituras do direito de solicitarem, por ocasião do pedido de 
parcelamento, seja, concomitante e paralelamente, levantada ou atualizada a dívida, inclusive já ajuizada. 

Há necessidade de que os débitos apurados sejam revistos e que se faça o levantamento real e 
completo da situação, certo que o Poder Central não pretende sufocar as municipalidades. 

Enfatizo, mais uma vez, a fragilidade da estrutura administrativo-financeira de milhares de prefeituras 
municipais, mas de outra parte sei das carências sofridas pelo INPS, sobretudo no setor de fiscalização. 

O Poder Público, entretanto, saberá vencer as dificuldades que, apesar de grandes, não são 
intransponíveis. E afirmo que não lhe falta "engenho e arte", principalmente patriotismo. 

O que não é concebível é que permaneça a desigualdade de tratamento. Admito a ocorrência, no 
passado e no presente, de prefeitos despreparados, dissidiosos no cumprimento dos deveres, incapazes, 
até mesmo improbos. São, felizmente, a exceção. E as exceções acontecem no exercício de todas as 
profissões e atividades humanas. A grande maioria, a quase totalidade, porém, desempenha com raro zelo 
e eficiência, quase sempre com prejuízo de ordem particular, as suas funções, em benefício da coletividade. 

Conheço de perto a realidade interiorana brasileira. Particularmente, falo sobre a do Nordeste, de cuja 
vida administrativa participei, convivi e convivo. Em conseqüência, bem posso avaliar as dificuldades que 
enfrentam, os óbices que surgem a cada passo, o número de problemas a resolver, com o Fundo de 
Participação original reduzido a cinqüenta por cento, e ainda assim parcialmente vinculado, com o Imposto 
de Circulação de Mercadorias diluído e dependente, muita vez, dos bons propósitos e da boa-vontade do 
governante estadual, com os impostos predial e territorial inexpressivos, à falta de cadastramento técnico e 
da pequena concentração imobiliária na área urbana, com o Imposto sobre Serviço incobrável, na 
impossibilidade da prestação dos próprios serviços. 

Daí o apelo que formulo, desta tribuna, ao eminente Ministro Júlio Barata, que tem, aliado a incomum 
número de qualidade, o perfeito sentido do justo, com o objetivo de complementar o elenco de providências 
relacionadas aos devedores da Previdência Social, a fim de que as Prefeituras Municipais, ao requererem 
os benefícios proporcionados pela Portaria nº 3.280, de 1973, também o façam na parte referente ao 
levantamento ou atualização das dívidas, a exemplo do que já ocorre com os clubes esportivos, de futebol 
profissional e amadores, e entidades turfísticas. (Muito bem! Palmas.) 

Compareceram mais os Srs. Senadores: 
José Guiomard – José Esteves – Milton Trindade – Clodomir Milet – José Sarney – Fausto Castelo-

Branco – Domício Gondim – Paulo Guerra – Arnon de Mello – Leandro Maciel – Antônio Fernandes – 
Amaral Peixoto – Vasconcelos Torres – Gustavo Capanema – José Augusto – Carvalho Pinto – Benedito 
Ferreira – Osires Teixeira – Italivio Coelho – Accioly Filho – Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Encerrado o tempo destinado ao Expediente. 
Presente na Casa 51 Srs. Senadores. 



– 270 – 
 
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Item 1 
 
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 35, de 1973, de autoria do Sr. Senador 

Nelson Carneiro, 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, acrescentando outras hipóteses em que o empregado poderá 
deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, tendo: 

PARECERES, sob nºs 380, 492 e 493, de 1973, das Comissões: 
– de Redação, oferecendo a redação do vencido para o 2º turno; 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade da emenda de Plenário; 
– de Legislação Social, favorável à emenda de Plenário. 
Cumpre à Mesa observar que, quanto à matéria constante do Item 1 da pauta, que acaba de ser 

anunciada, a Presidência, verificando ter havido incorreção nos avulsos distribuídos ao plenário, 
caracterizada pela omissão do Parecer nº 493/73, da Comissão de Legislação Social, a matéria deve ser 
retirada da Ordem do Dia, para que se faça a competente retificação do avulso e se substitua a publicação 
do Parecer nº 491, que nele consta, pelo Parecer nº 493, que diz respeito à matéria. 

Toma a Presidência essa decisão de acordo com o nº 6 do art. 52 do Regimento Interno. 
A matéria é retirada da Ordem do Dia para, feita a retificação, voltar à consideração do Plenário. 
 
Item 2 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 105, de 1973, de autoria do Sr. 

Senador Saldanha Derzi, que dá o nome de "Senador Filinto Müller" à BR-163 que liga São Miguel D'Oeste 
à fronteira do Suriname, tendo: 

 
PARECERES, sob nºs 544 e 545, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
– de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável. 
Em discussão o projeto em primeiro turno. (Pausa.) 
Se nenhum dos nobres Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou encerrar a discussão. 

(Pausa.) 
Encerrada. 
Passa-se à votação. 
O Srs. Senadores que concordam com o Projeto de Lei do Senado nº 105/73 queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto voltará, oportunamente, à Ordem do Dia, para o segundo turno regimental. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 105, DE 1973 

 
Dá o nome de "Senador Filinto Müller" à BR-163 que liga São Miguel D'Oeste à fronteira do 

Suriname. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É denominada "Rodovia Senador Filinto Müller" a BR-163, prevista no Plano Nacional de 

Viação, que liga São Miguel D'Oeste à fronteira do Suriname. 
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Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Item 3 
 
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297 do 

Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nº 63, de 1972, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, 
que assegura o pagamento do salário-família a todos os aposentados pelo Sistema Geral da Previdência 
Social, alterando a redação do art. 2º da Lei nº 5.559, de 11 de dezembro de 1968, e dando outras 
providências, tendo: 

 
PARECER, sob nº 512, de 1973, da Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 222, DE 1973 

 
Nos termos do art. 311, alínea e, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 

de Lei do Senado nº 63, de 1972, para a seguinte diligência: pedido de informações ao INPS sobre a 
existência de recursos para o pagamento do salário-família a todos os aposentados que tiverem filhos 
menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade. 

Sala das Sessões, em 23 de outubro de 1973. – Franco Montoro. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Em votação o requerimento. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Para encaminhar a votação do requerimento, concedo a 

palavra ao nobre Sr. Senador Franco Montoro. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto de Lei nº 63, ora em 

discussão, tem a finalidade de corrigir um evidente engano em nossa legislação. 
A Lei nº 5.559, de dezembro de 1968, estendeu o benefício do Salário-Família aos aposentados. 

Mas, infeliz na seu redação, declarou que o Salário-Família se estendia aos filhos inválidos de qualquer 
idade e aos aposentados por invalidez e velhice. 

Ora, há outros aposentados que não o são por invalidez ou por velhice; por exemplo, os aposentados 
por terem completado o tempo reduzido da chamada aposentadoria especial, por trabalharem em atividades 
penosas, insalubres ou perigosas. Estes estão estranhamente excluídos. Todos os trabalhadores do Brasil 
recebem o Salário-Família. Os aposentados por invalidez ou por velhice também o recebem, mas os 
aposentados por trabalharem em indústrias penosas, insalubres ou perigosas não estão compreendidos. A 
justiça da medida é evidente, e ela foi expressamente reconhecida no parecer do nobre Senador José 
Sarney, na Comissão de Constituição e Justiça. 

Levanta-se, entretanto, a dúvida sobre a existência de recursos. Quando apresentamos o projeto, 
indicamos o recurso cabível, que era o Fundo de Compensação do Salário-Família, que apresentava a esse 
tempo um largo saldo, suficiente para cobrir esse encargo e outras despesas mais. Entretanto, foi, por uma 
deliberação recente do Congresso, acolhendo mensagem do Senhor Presidente da República, esse Fundo 
foi incorporado aos recursos habituais do INPS. Parece-nos que a medida cabível será ouvir o INPS sobre 
se os recursos agora incluídos na sua receita, provenientes do Fundo de Compensação do Salário- 
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Família, permitem ou não atender a esse encargo, que é mínimo porque visa a estender apenas àquela 
pequena faixa que foi, inexplicavelmente, excluída do benefício concedido por lei de iniciativa do governo e 
aprovado unanimemente no Congresso Nacional. 

Neste sentido, a solicitação que fazemos é que se consulte o INPS sobre a existência de recursos 
para satisfazer, para cobrir o pagamento do Salário Família a todos os aposentados que tiverem filhos até a 
idade de 14 anos, ou inválidos de qualquer idade. 

Este benefício já é presuntivamente extensível a todos. Por um lapso da lei, houve a exclusão dessa 
pequena categoria. 

Parece-nos que o próprio INPS, ouvido sobre a matéria, há de concordar que essa pequena quantia 
está perfeitamente coberta com a alta importância do Fundo de Compensação do Salário-Família, que 
passou agora para a receita normal do INPS. 

Este, o propósito deste requerimento de diligência, para que o objetivo de absoluta justiça social, 
reconhecido por todos os que se manifestaram no projeto, seja atendido, com informação oportuna do 
órgão competente para fornecê-la ao Congresso Nacional. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Se nenhum outro nobre Sr. Senador quiser usar da 
palavra, vou proceder à votação do requerimento, que solicita o adiamento da discussão do Projeto de Lei 
do Senado nº 63, de 1972, para, de acordo com a letra e do art. 311 do Regimento Interno, ser processada 
diligência considerada imprescindível ao esclarecimento da matéria. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovado. 
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria sai da Ordem do Dia para a diligência solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Está encerrado o exame da matéria constante da Ordem 

do Dia da presente Sessão. 
Esta Presidência, desejando participar, como orador, dos trabalhos da presente Sessão, e cumprindo 

o disposto no parágrafo único do art. 53 do Regimento Interno, solicita ao nobre Sr. Senador Ruy Santos 
para, nos termos do § 1º do art. 50, assumir a cadeira presidencial. 

O Sr. Antônio Carlos deixa a Presidência, assumindo-a o Sr. Ruy Santos. 
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Com a palavra o nobre Sr. Senador Antônio Carlos, orador 

inscrito. 
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, no próximo dia 28 transcorre a data 

consagrada ao Funcionário Público. A ocasião é, pois, oportuna para um exame, tanto quanto possível 
atualizado, ainda que sucinto, da política de pessoal que o Governo do Exmo Sr. Presidente Emílio 
Grrastazu Médici vem, gradualmente, executando no setor. 

Preliminarmente, há que se dizer que ela representa uma das bases e condições do desenvolvimento 
nacional. Pela sua importância e urgência, não será exagero colocá-la na linha do Plano Nacional de 
Desenvolvimento Básico e do Plano de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, iniciativas 
governamentais destinadas a atender às necessidades de uma nação que busca se afirmar no cenário 
internacional. 

Do elenco de diplomas legais, que consubstanciam as providências indispensáveis à execução dessa 
política, cumpre destacar o Decreto-lei nº 200, de 1967, e a Lei nº 5.645, de 1970, os quais vêm permitindo, 
no setor da Administração de Pessoal, a implantação do Sistema de Pessoal Civil na Administração Fe- 
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deral, do qual o DASP é o órgão central normativo e o responsável pela sua execução, no que diz respeito 
às medidas de ordem geral. 

No momento, essa política volta-se para a implantação de um Plano de Classificação de Cargos e a 
construção de um Centro de Aperfeiçoamento do Pessoal Civil. 

O esforço brasileiro, no sentido de racionalizar a Administração de Pessoal no Serviço Público 
Federal, começou, sem dúvida, com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP, 
e teve como um de seus momentos decisivos a discussão, votação e a sanção, em 1958, do Projeto de 
Reclassificação de Cargos. 

Acompanhei a tramitação dessa matéria, na Câmara dos Deputados, e pude verificar as grandes 
dificuldades que se antepunham a uma solução capaz para o problema. Toda a estruturação dos Quadros 
de Pessoal Civil da União fora, até então, comandada por critérios empíricos. Leis esparsas e não raro 
contraditórias disciplinavam a organização dos Quadros de Pessoal Civil, tendo em vista necessidades e 
aspirações setoriais. As carreiras, de regra, estruturavam-se no âmbito de cada Ministério e, assim, 
comportavam-se como compartimentos estanques. Tal situação provocava injustiças, discriminações e 
contradições. 

A iniciativa, acolhida pelo Congresso Nacional em 1958, foi o primeiro passo que obteve êxito, 
especialmente na supressão da situação criada com a implantação, nos idos de 1948, 1949 e 1950, das 
chamadas Tabelas Únicas, verdadeiros quadros paralelos que vieram tumultuar a já medíocre organização 
dos quadros efetivos de cada ministério. 

O Decreto-lei nº 200 buscou estabeleceu diretrizes gerais, capazes de permitir uma alteração, em 
profundidade, no panorama tumultuado dos Quadros de Pessoal do Serviço Público Federal. Pouco antes, 
a Constituição de 1967, na Seção VIII do Capítulo VII, Título I, estabeleceu regras capazes de fazer o 
legislador ordinário cumprir o objetivo de se dar racionalidade à matéria. Já em 1970, nas "Metas e Bases 
para a Ação do Governo", o assunto foi contemplado e manifestou-se, então, a preocupação com o 
problema de recrutamento, mobilização, utilização, aperfeiçoamento e profissionalização dos recursos 
humanos indispensáveis ao esforço de desenvolvimento. Nos Quadros da Administração Pública o 
problema situava-se no grau de desempenho inferior aos padrões, nos custos excessivos, na rigidez e no 
execesso da burocracia. Essas deficiências exigiam correções drásticas e urgentes. Ao DASP coube 
enfrentar tal problema, assumindo a tarefa, que se soma àquelas já de sua competência, ligadas à pesquisa 
e ao equacionamento de questões suscitadas pela legislação em vigor, bem como as suas atribuições no 
campo da normatividade jurídica e técnica, como órgão supervisor e de controle dos assuntos concernentes 
à Administração do Pessoal Civil da União. 

A partir da Lei nº 5.645, de 1970, o DASP pode propor uma série de atos normativos e executivos que 
abrangerão áreas de grande importância: cadastramento, enquadramento, recrutamento e seleção do 
pessoal; reorganização de sua estrutura; política salarial; assessoramento superior, equipes técnicas de alto 
nível; lotação ordinária de pessoal; constituição de grupos ocupacionais; provimento de cargos e empregos 
na Administração Federal, direta e indireta; e, finalmente, a implantação do Plano de Classificação de 
Cargos e as diretrizes necessárias para essa classificação. Tudo isso com o objetivo de erradicar o 
empirismo, as improvisações e o imobilismo no campo da Administração de Pessoal. 

Permito-me, aqui, destacar, entre os resultados já alcançados, o fortalecimento do sistema do mérito 
a curto prazo, através de instrumentos de seleção dos mais capazes e atualizados, medida que possibilitará 
ao Governo a organização de uma força de trabalho dotada de qualificação e efetiva capacitação para a 
execução dos planos de Governo. 

A par dessa atualização do sistema do mérito, antes só presente no  
momento do ingresso do funcionário, através do concurso público e, assim mesmo,  
não obedecido em inúmeros casos, há que se destacar o trabalho de profissionaliza- 
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ção e treinamento permanente, mediante a realização de cursos de treinamento e atualização técnico-
cultural. 

Todo esse trabalho tem sido difícil, pois que ele opera sobre um quadro que, sem exagero, pode ser 
considerado esclerosado. Tem-se, contudo, caminhado e alguns resultados podem ser considerados 
satisfatórios. 

Este ano o Congresso Nacional votou e foram sancionadas as Leis nºs 5.916, de 5 de maio de 1973, 
e 5.921, de 19 de setembro de 1973, que disciplinaram a situação do Grupo Pesquisa Científica e 
Tecnológica e Outras Atividades de Nível Superior. 

Para se ter uma idéia das dificuldades do trabalho, basta que se examine esses dois diplomas legais: 
o primeiro abrange todos os pesquisadores do Serviço Público Federal de nível superior, exclusive os 
professores universitários que se regerão e serão enquadrados noutro grupo; o segundo diz respeito a 
Outras Atividades de Nível Superior e abrange os funcionários de grau universitário, médicos, médicos 
veterinários, engenheiros, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, arquitetos, químicos, 
enfermeiros, odontólogos, estatísticos, bibliotecários, técnicos de administração, contadores, nutricionistas, 
zootecnistas, meteorologistas, economistas, geólogos, atuários e outros. 

Comparando-se os dois diplomas, verifica-se que, apesar de se constituírem em valiosos 
instrumentos de aperfeiçoamento do Quadro de Pessoal do Serviço Público Federal, necessitam, ainda, de 
correções. 

Aparentemente, a carreira de Pesquisa Científica e Tecnológica oferece, em termos de vencimentos, 
justas vantagens em relação à de nível superior, pois que inicia com melhor nível (Cr$ 3.500,00) enquanto o 
nível inicial do segundo é de Cr$ 3.000,00, e termina num nível mais elevado, (Cr$ 5.700,00), enquanto que 
a de nível superior finaliza com Cr$ 5.300,00. 

De fato, porém, Sr. Presidente, os médicos em todas as suas especialidades, o engenheiro, o 
engenheiro-agrônomo, o geólogo, o zootecnista, o médico veterinário e outros têm o seu nível inicial (NS-4) 
fixado em Cr$ 3.900,00, ou seja, dois níveis acima do cargo inicial do Grupo de Pesquisa Científica e 
Tecnológica, para o qual é exigido o grau universitário para ingresso. 

O SR. NELSON CARNEIRO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Ouço o nobre Senador Nelson Carneiro. 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Acompanho, com muito interesse, a oração de V. Ex.ª, mas, ainda 

ontem, recebi, das Associações Médicas, um apelo que esses benefícios referentes aos médicos em 
exercício se estendessem também, aos colegas que já estão aposentados, porque parece que a lei se 
esqueceu deles; fixou esses níveis para os atuais médicos, porém não tratou daqueles que já prestaram seu 
serviço à Administração pública. Era a contribuição que queria trazer ao discurso de V. Ex.ª e, se verdadeira 
essa informação, daqui dirigo um apelo ao Senhor Presidente da República, para que se preocupe 
igualmente com esses antigos profissionais. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS: – Grato ao aparte do nobre Líder, o Sr. Senador Nelson Carneiro. V. 
Ex.ª, honrando-me com a sua atenção, há de ter verificado que, no início de minhas considerações, 
observei que todo esse trabalho que está sendo realizado é difícil, pois que opera sobre um quadro que, 
sem exagero, pode ser considerado esclerosado. No momento em que, com prazer, fui interrompido por V. 
Ex.ª, eu fazia uma comparação entre as carreiras de pesquisadores de nível superior e outras atividades do 
mesmo grau e mostrava que, apesar das duas leis votadas pelo Congresso Nacional este ano 
representarem um avanço e um esforço de aperfeiçoamento, era necessário que se atentasse para 
determinadas imperfeições, cujo comentário estou fazendo, na forma de uma colaboração sincera ao DASP, 
e às quais acrescento esta que V. Ex.ª acaba de enunciar, acompanhada do pedido de nivelamento da 
remuneração dos médicos em atividade com aqueles outros que, por tempo de serviço ou por implemento 
de idade, já se encontram no gozo da aposentadoria. 

Grato a V. Ex.ª. 
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Desse modo, os profissionais a que acabo de me referir – os médicos, em todas as suas 

especialidades; o engenheiro, o engenheiro agrônomo, o geólogo, o zootecnista, o médico veterinário e 
outros, – se quiserem se dedicar à pesquisa, campo que considero prioritário, iniciarão as suas carreiras 
com um salário menor do que se ingressarem no outro quadro. Há, ainda, a considerar que no setor da 
pesquisa o acesso é lento e mais difícil. 

Comparando-se os vencimentos e exigências para o acesso, inclusive tempo de serviço, no Grupo de 
Pesquisa Científica e Tecnológica e no Grupo Outras Atividades de Nível Superior, chega-se à conclusão de 
que para o primeiro o acesso é condicionado ao grau de mestrado ou equivalente e que, para o segundo, a 
curso de especialização ou aperfeiçoamento. De igual modo, o tempo na pesquisa é de 3 anos na classe 
anterior, enquanto que a de Nível Superior é de 4 anos. A desvantagem para o Grupo Pesquisa é, pois, 
evidente, uma vez que se lhe é exigido o nível de mestrado para nível de vencimento superior ao inicial do 
Grupo Outras Atividades de Nível Superior. 

No Grupo Outras Atividades de Nível Superior um curso de aperfeiçoamento ou especialização é 
suficiente para dar ao seu titular um salário que, na carreira de Pesquisa, só poderá ser atingido após três 
promoções (PCT-4-Cr$ 5.100,00), cumpridas as seguintes exigências: permanência nas classes anteriores 
durante um mínimo de 7 anos, grau de mestrado para atingir o segundo nível e o grau de doutor para atingir 
o terceiro. Essa situação está a exigir, dentro da orientação que o próprio DASP esta imprimindo ao 
problema, uma retificação imediata. 

Por outro lado, devo, ainda, citar – não como censura, mas como uma contribuição que considero 
válida à hora em que ressalto o trabalho meritório –, o que está ocorrendo com o projeto em andamento no 
Congresso Nacional, ora em tramitação na Câmara dos Deputados, e que cuida de disciplinar os Grupos de 
Chefia e Assistência Intermediárias. 

Com a atual redação, esse projeto, se sancionado, virá diminuir a remuneração dos componentes 
desses grupos, principalmente no quadro de autarquias. 

Foi a informação que recebi, Sr. Presidente, de fonte autorizada e legítima, e que me apresso a 
incorporar ao discurso que estou pronunciando. 

Julgo indispensável que o DASP faça um reexame da questão, para que a medida aperfeiçoadora 
não venha a prejudicar as chefias e cargos de assistência de nível intermediário. 

De fato, o trabalho é mais que difícil; é desafiador; e a circunstância de o DASP ter aceito esse 
desafio é o maior elogio que se pode fazer ao órgão incumbido pelo Governo de transformar a situação dos 
dedicados servidores públicos civis da Nação. 

O País espera e confia que a reforma administrativa prossiga, atinja todos os seus setores e escalões 
e possa consagrar normas que não apenas atendam no geral à melhoria dos proventos dos servidores mas, 
acima de tudo, cumpra a alta finalidade de fazer sempre presente os fatores de estímulo, aperfeiçoamento, 
seleção e aprimoramento da máquina administrativa estatal. 

À frente do DASP está o Professor Glauco Lessa de Abreu e Silva, assessorado por uma equipe 
altamente qualificada, ao qual se devem os resultados já obtidos. O prosseguimento de seu trabalho e a 
confiança na orientação do governo, sem dúvida, são a melhor mensagem que se pode dirigir, às vésperas 
da data que lhes é consagrada, a todos os servidores públicos de nossa Pátria. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Franco Montoro. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, de acordo com os dados da Fundação 

Getúlio Vargas relativos ao salário mínimo e ao custo de vida, examinados pelo Boletim Comercial da 
Associação Comercial da Guanabara e divulgados pela imprensa, hoje, verificou-se, em dez anos, isto é, 
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de 1960 a 1970, uma redução de 33% no valor real do salário mínimo, na Guanabara, que é o ponto de 
referência estudado por aquele órgão. 

Esta fundação obedeceu à seguinte evolução: em 1961, houve um aumento de 16%; em 1962, 
redução de 16%; em 1963, redução de 6,8%; em 1964, redução de 2,8%; em 1965, redução de 7,4%; em 
1966, redução de 6,9%; em 1967, redução de 3,7%; em 1968, redução de 1,8%; em 1969, redução de 
5,6%; em 1970, redução de 5,3%. 

Observa-se por esses dados, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o salário mínimo, que é aquela 
base de remuneração recebida pelo trabalhador brasileiro, em termos reais sofreu a redução de uma terça 
parte, de acordo com documentos oficiais. Este dado é de uma gravidade que não pode ser ocultada. 

Note-se, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, propositadamente, fixamos o período de 1960 a 1970, 
para não incluir apenas referência aos governos posteriores à Revolução. 

Trata-se de uma tendência que apenas se agravou recentemente, mas que exige uma denúncia e 
uma revisão. Dizer-se que o salário mínimo vem caindo de 33%, em dez anos, não é um dado isolado, 
estatístico. Tem uma significação humana da maior gravidade. 

As autoridades, em geral, não gostam de fazer referência ao salário mínimo e preferem referir-se ao 
salário médio. Mas o salário médio representa, como o nome indica a média entre o mínimo e o máximo. A 
média pode ser alta, mas essa elevação pode decorrer da elevação dos que ganham mais. 

O dado que impressiona e que tem profunda significação social é o relativo ao salário mínimo. Este 
fato foi reconhecido pelo Ministro da Fazenda, há algum tempo, quando declarou ser realmente efetiva a 
perda de poder aquisitivo do salário mínimo. Mas, acrescentava S. Ex.ª: 

"O dado do salário mínimo não tem maior significação hoje; poucos recebem salário mínimo. É 
apenas um ponto de referência." 

Infelizmente isto não acontece. 
Arrolamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cinco categorias de pessoas, que representam milhões, 

dezenas de milhões de brasileiros que são atingidos por esses mínimos reduzidos drasticamente. 
O contraste é profundo: o Brasil aumenta a sua riqueza, o Produto Interno Bruto cresce, a renda per 

capita é cada vez maior, e o salário mínimo é cada vez menor. 
Dizem que o salário mínimo não tem significação real. Contestamos esta afirmação, e apontamos 

cinco categorias de brasileiros que são diretamente afetados por esta fixação do salário mínimo. 
Primeira: milhões de trabalhadores recebem, efetivamente, o salário mínimo. É critério adotado em 

muitas empresas industriais e agrícolas pagar o salário mínimo. Até mesmo funcionários públicos – e posso 
mencionar funcionários da Prefeitura Municipal de São Paulo a maior cidade do Brasil – existem inúmeros 
servidores municipais que recebem quantia igual e, até inferior ao salário mínimo. Tanto que existe em 
várias administrações brasileiras a figura do abono de salário mínimo, representado por aquela quantia 
necessária para complementar a remuneração do funcionário, para que ele não receba menos do que o 
salário mínimo, que é fixado como mínimo pela legislação. Portanto, são milhares de brasileiros que 
percebem salário mínimo. 

Quero mencionar um dado, também estatístico e global, da maior significação: o censo brasileiro de 
1970 afirma que mais de sessenta por cento da população ativa no Brasil recebem remuneração igual ou 
inferior ao salário mínimo. Este dado tem, portanto, uma significação dramática. 

A segunda categoria é representada por aqueles trabalhadores, de diversos  
setores, que têm a sua remuneração fixada na base do salário mínimo: três  
salários mínimos, quatro salários mínimos, ou os que ganham por hora na 
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base do salário mínimo. Ora, esta remuneração, fixada com base no salário mínimo, está sendo 
prejudicada. Se o salário mínimo perdeu trinta e três por cento nos últimos dez anos, e se todos os anos 
esta redução se opera em relação ao salário mínimo, todos aqueles que tenham a sua remuneração fixada 
com base no salário mínimo, têm, também, a sua remuneração reduzida em termos reais. Não se trata de 
termos nominais. Está sendo, realmente, menor. O Brasil mais rico e os trabalhadores mais pobres; a 
riqueza aumentou e o salário deles diminuiu. 

Terceira categoria, representada pelos aposentados. Talvez se aproxime de um milhão. A maioria dos 
aposentados no Brasil está na base do salário mínimo. Qual é esse número? Não dispomos de dado 
concreto no momento, mas será certamente mais de 500 mil; oscila entre 500 mil a 800/900 mil, próximo de 
um milhão de brasileiros aposentados por invalidez, por doenças, por trabalharem em indústrias insalubres, 
penosas, e que têm a sua remuneração diminuída. 

A justiça e os objetivos definidos na política salarial são a de que toda a família trabalhadora caminhe 
com o Brasil. Se o Brasil der um passo à frente, o trabalhador pobre deve também dar este passo à frente. 
Mas o que acontece? O Brasil dá oito passo à frente: 8% no aumento do Produto Interno Bruto, e esses, os 
trabalhadores, dão um passo atrás. 

São dados objetivos e frios, mas que devem ser mencionados para possibilitar uma reflexão e adoção 
de medidas concretas de uma nova política salarial, principalmente em relação ao salário mínimo. 

Quarta categoria: são exatamente os pensionistas, representados, objetivamente, pelas viúvas e 
órfãos dos trabalhadores que morreram acidentados no trabalho, ou por moléstia, ou ainda por outra causa 
qualquer, tendo deixado, entretanto, uma garantia para as suas famílias, mulher e órfãos, uma pensão, 
calculada na base do salário mínimo. Oitenta por cento dessas pensões são calculadas na base do salário 
mínimo. Elas vêm sendo reduzidas. Já são insignificantes e foram reduzidas de 33%, nos últimos dez anos. 

E finalmente a quinta: toda a categoria dos trabalhadores, chefes de família. O salário família, no 
Brasil, atinge a uma população de oito milhões, talvez mais de oito milhões de trabalhadores. 

Como é calculado o salário família? É uma porcentagem do salário mínimo. Se o salário mínimo é 
reduzido, o salário família também o é. Assim, milhões de trabalhadores têm o seu abono família – princípio 
de justiça distributiva, dar uma remuneração adicional àqueles que têm maiores encargos – essa 
remuneração está sendo esmagada, objetivamente, através dos números frios que a Fundação Getúlio 
Vargas fornece e que o Boletim da Associação Comercial interpreta, num estudo absolutamente objetivo. 

Este, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o fato que quero trazer ao conhecimento do Senado. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. FRANCO MONTORO: – Ouço, com prazer, o nobre Senador. 
O SR. GUIDO MONDIN: – Realmente, os números fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, como 

V. Ex.ª diz são frios; se atêm ao salário mínimo em si. No entanto, não esqueça V. Ex.ª, por justiça, de 
verificar que o Governo, corretamente, através de atendimentos, reforça esse salário: seja pela educação, 
seja pela assistência à saúde, seja pela facilitação à aquisição da casa própria, etc. Isso também deve ser 
considerado. Evidentemente os números da Fundação Getúlio Vargas não incluem esse atendimento 
correlato, mas é de justiça que se o considere. V. Ex.ª concordará. 

O SR. FRANCO MONTORO: – Estou fazendo referência ao salário. Esses outros benefícios, 
chamados indiretos, representam muito pouco, uma gota d'água. E se também fôssemos analisar cada um 
deles, não teríamos, infelizmente, um quadro diferente. 
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Evidente que alguns benefícios têm, por enquanto, apenas o sentido de promessa, como o PIS – 

Programa de Integração Social. Repito pela décima vez: apontem-me um trabalhador no Brasil que tenha 
recebido os benefícios do PIS, uma parte, um cruzeiro, um centavo sequer, até hoje. Nada! É uma 
promessa que representa algum benefício, o que não se contesta. Mas o salário mínimo foi reduzido 
efetivamente. 

O salário tem importância em si mesmo. O salário é a forma pela qual o homem que trabalha, 
participa do desenvolvimento nacional. Todos os homens participam do desenvolvimento nacional, pela sua 
remuneração. Os outros benefícios são aleatórios. Medicamento, educação são dados fundamentais, 
importantes. 

Mas houve aumento das dotações dedicadas à educação? Infelizmente, se fizéssemos um exame 
paralelo, iríamos encontrar um resultado também contristador. 

Respondendo ao nobre Senador Guido Mondin, posso citar o parecer oficial da Comissão de 
Educação e Cultura da Câmara dos Deputados que, em nome do Congresso Nacional, opinou sobre essa 
parte do Orçamento no ano passado, parecer repetido, este ano, pelo Presidente daquela Comissão, 
Deputado Flexa Ribeiro, ex-Secretário da Educação da Guanabara, ex-representante do Brasil na Unesco, 
e Deputado da Arena. 

Os dados que S. Ex.ª aponta são desalentadores: as dotações orçamentárias em relação à educação 
vêm diminuindo no Orçamento federal. Baixaram de 11%, em 1965, para 9, 7, 6 e 5%, e, neste ano, 
ultrapassaram a barreira dos 5% – chegaram a 4,8%. Isso não beneficia. 

É necessário aproveitar esses dados – e aponto os do salário mínimo isoladamente, – para que 
sejam objeto de reflexão; é preciso rever a política econômica brasileira; é preciso olhar para os pequenos. 
E olhar não no sentido de dar dádivas, mas no de integrá-los no desenvolvimento. 

Controlou-se o salário. Mas não se controlou o lucro, não se controlou a remessa de lucros para o 
estrangeiro. Houve uma série de medidas, altamente benéficas para o nosso desenvolvimento, resultando 
no aumento do Produto Interno Bruto. Por outro lado, houve medidas duras, como a redução do salário 
mínimo, que não ajudam o desenvolvimento. Pelo contrário. A redução do salário mínimo enfraquece o 
mercado interno e o desenvolvimento autêntico de um país. 

Dizia Günnar Myrdal, esse grande professor, Prêmio Nobel, que o Governo brasileiro convidou para 
dar uma aula na Fundação Getúlio Vargas, dizia Günnar Myrdal que a principal atitude de um governo que 
queira realizar o desenvolvimento é criar um mercado interno, é desenvolvimento para dentro, é criar 
condições de consumo para a população, fortalecer a sua economia a partir da base. 

A diminuição do salário mínimo é dado que representa, inegavelmente, uma mancha negra, ao lado 
de pontos positivos que não me furto a reconhecer, em outros aspectos realizados por este ou aquele 
ministério. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Concordamos, nobre Senador. Mas V. Ex.ª fez uma afirmação baseando-
se em manifestações do nobre Deputado Flexa Ribeiro em torno dos recursos destinados à educação no 
Brasil. Posso admitir, em face do que chamarei espantoso crescimento do nosso Orçamento, que, em 
termos de percentagem, talvez tenha baixado, mas em números positivos, não. Tanto é que nos colocamos 
entre os países que mais investem em Educação. É uma realidade. V. Ex.ª se refere ainda ao PIS. Realmente, 
esta tem sido uma de suas tônicas nos seus discursos. Contudo, V. Ex.ª também não pode esquecer que 
estamos diante de um plano. Em dado momento, o Plano de Integração Social começará a produzir os seus 
efeitos. Estávamos todos prevenidos de que, inicialmente, esses efeitos não se fariam sentir. Mas não tarda e 
eles estarão presentes, beneficiando o trabalhador da maneira mais acentuada. De sorte que tudo 
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isso que chamamos de salário indireto deve ser considerado, para uma apreciação serena e justa em torno 
da matéria. 

O SR. FRANCO MONTORO: – Agradeço a contribuição de V. Ex.ª. 
Sr. Presidente, respondo brevemente, para concluir: 
Em primeiro lugar, o dado relativo a investimento no Brasil em educação, de certa forma é válido. 

Esse investimento é grande. No entanto, eu me referiria à União. Quando se fala em investimento do Brasil 
em educação leva-se em conta tudo aquilo que o Brasil – União, Estados, Municípios – e particulares 
associações, cooperativas, sindicatos e empresas inclusive – , estão investindo em educação. 

Realmente, este é um investimento que a Nação faz. Mas a parte do governo federal não 
acompanha, porque, em lugar de aumentar, vem diminuindo. Quem fala não sou eu; é o Presidente da 
Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, Deputado Flexa Ribeiro, que pertence ao 
quadro da ARENA. 

Portanto, não se pode pretender contrabalançar o que se tira do salário mínimo, e notem os nobres 
colegas que tirar do salário é a coisa mais grave que existe. O salário justo tem uma importância ética, uma 
importância humana e uma importância econômica fundamentais. Não se pode tirar do salário para se dar 
sob a forma de assistência ou de outra maneira indireta. O importante é dar ao chefe de família a 
remuneração justa, a fim de que ele faça as despesas para a manutenção da sua família com dignidade, e 
sem receber, de forma paternalista, de autoridades ou instituições, outro tipo de benefício. 

O SR. GUIDO MONDIN: – Evidentemente, este não é o espírito: não se está tirando do salário. 
Enquanto não se pode elevar esse salário, a medida natural, lógica, é precisamente a do socorro indireto, 
como se está fazendo no Brasil. 

O SR. FRANCO MONTORO: – Acontece que não há nada que justifique tirar-se do salário. Por que 
não se pode dar o salário, pois, se o Brasil aumentou a sua riqueza em proporções extraordinárias, é um 
dos campeões de velocidade na riqueza? Por que tirar do pequeno? Pergunto: porque se controla e se 
diminui o salário do pequeno, e não se controla o lucro do grande ou a remessa do lucro para o exterior? 

Uma das primeiras leis publicadas depois da Revolução, infelizmente, foi a que liberou a remessa de 
lucros para o exterior, sem controle. Ainda se não houvesse outra possibilidade, se se tratasse de um 
sacrifício geral. Mas concedeu-se ao grande e tirou-se do pequeno, em nome de uma política que se definiu 
como, a política do Brasil-grande, dos grandes empreendimentos, das multinacionais etc. É uma opção que 
tem os seus aspectos positivos. No exterior, somos louvados. Lá os banqueiros dizem: poucos países como 
o Brasil oferecem condições para investimento. Mas o que é bom para o banqueiro estrangeiro talvez não o 
seja para o povo brasileiro. E é justamente esta posição que quero tornar patente em nossa intervenção. A 
necessidade de se olhar para o salário deve ser primária. 

Quero afirmar mais: quem disse isso não foi alguém da Oposição; foi o governo, que definiu a sua 
política dizendo: 

"É de absoluta justiça e necessidade, num poder econômico, que o trabalhador tenha remuneração 
cada vez maior, na proporção do aumento da riqueza do País." 

É a mensagem do Presidente Costa e Silva ao Congresso Nacional. Foi repetida na política salarial, 
que impôs, inclusive, a fixação do índice de produtividade. Se aumentou a produção do País, deve 
aumentar, na mesma proporção, o salário dos empregados. 

Esta política foi definida mas, em vez de ser cumprida, foi descumprida. Está  
aqui o depoimento insuspeito da "Fundação Getúlio Vargas" e do "Boletim 
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da Associação Comercial da Guanabara", mostrando que, em relação ao salário mínimo, houve essa 
redução. 

E, finalmente, a segunda observação de V. Ex.ª de que o PIS vai trazer grandes benefícios no futuro, 
coloco em interrogação. Por enquanto, não produziu nada, e o problema é atual e não futuro. A promessa 
de que, no futuro, ele vá receber esse fundo, está baseada na lei. 

Essa remuneração é mínima: ele tem direito a retirar os juros da importância depositada, e a 
importância mesma só pode ser retirada por morte, casamento ou aposentadoria. Quer dizer, depois de 35 
anos de trabalho; quando morrer – será herança; ou quando casar. 

São poucas as hipóteses. Fora daí, ele não pode receber senão os juros. E este juro é tão pequeno 
que sai mais cara a operação de pagar, do que a importância. 

No ano passado, essa importância era de Cr$ 8,00 no ano. Resolveu-se não dar. Este ano vai ser um 
pouco maior – não sei quanto –, talvez não chegue a dar Cr$ 50,00 ou Cr$ 100,00 no ano. É positivamente 
muito pouco para equilibrar essa injustiça fundamental. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, meu objetivo foi apenas de fazer constar, nos Anais do Senado, e 
salientar a injustiça dessa medida que acarretou, com dados objetivos, a perda do salário mínimo no Brasil 
na importância de 33% em dez anos. É necessário modificar o ritmo dessa política salarial, valorizar o 
trabalho e valorizar a remuneração, porque só há autêntico desenvolvimento nacional se houver um 
desenvolvimento da população brasileira, do homem que trabalha, a criação de um mercado interno que 
possa, inclusive, dinamizar, em forma efetiva e permanente, a economia brasileira. 

Era o que ,eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos): – Não há mais oradores inscritos. Se nenhum outro nobre 

Senador desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a Sessão, convocando os Srs. Senadores para Sessão 
Extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte: 

 
1 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 1973 (nº 1.488-B/73, na Casa de 

origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que dá nova redação ao art. 7º da Lei nº 5.152, de 21 
de outubro de 1966, que autorizou o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade do Maranhão, 
alterado pelo art. 1º de Decreto-lei nº 921 de 1º de outubro de 1969, tendo: 

 
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 541, de 1973, da Comissão: 
– de Educação e Cultura. 

 
2 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 52, de 1973 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer nº 549, de 1973), que suspende a proibição contida nas 
Resoluções nºs 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado da Bahia 
aumente o limite de endividamento público, mediante contrato de empréstimo no valor de Cr$ 80.000.000 
00 (oitenta milhões de cruzeiros), destinado à realização do projeto do Centro Administrativo da Bahia 
(CAB), tendo: 

 
PARECER, sob nº 550, de 1973, da Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 
Está encerrada a Sessão. 

 
(Encerra-se a Sessão às 16 horas 45 minutos.) 



157ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 23 DE OUTUBRO DE 1973 
 

(Extraordinária) 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. PAULO TORRES 
 

Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
José Guiomard – Geraldo Mesquita – José Undoso – José Esteves – Milton Trindade – Alexandre 

Costa – Clodomir Milet – José Sarney – Fausto Castelo-Branco – Petrônio Portella – Helvídio Nunes – 
Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Luís de Barros – Domício Gondim – Milton Cabral – João 
Cleofas – Paulo Guerra – Wilson Campos – Arnon de Mello – Luiz Cavalcante – Teotônio Vilela – Augusto 
Franco – Leandro Maciel – Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos 
Lindenberg – Eurico Rezende – Amaral Peixoto – Paulo Torres – Vasconcelos Torres – Nelson Carneiro – 
Gustavo Capanema – José Augusto – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Franco Montoro – Benedito 
Ferreira – Emival Caiado – Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Italívio Coelho – Accioly Filho – Mattos 
Leão – Ney Braga – Antônio Carlos – Celso Ramos – Daniel Krieger – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 51 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. 1º Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 
Submetendo a deliberação do Senado projeto de lei que "dispõe sobre o depósito e a venda de 

veículos removidos, apreendidos e retidos, no Distrito Federal": 
 

MENSAGEM Nº 235, DE 1973 
 

(Nº 364/73, na origem) 
 
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do art. 51, combinado com o art. 42, item V, da Constituição, tenho a honra de submeter 

à deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Governador do 
Distrito Federal, o anexo Projeto de Lei que "dispõe sobre o depósito e a venda de veículos removidos, 
apreendidos e retidos, no Distrito Federal". 

Brasília, 23 de outubro de 1973. – Emílio G. Médici. 
 

E.M. 
Nº 14/73. GAG Brasília, 18 de setembro de 1973. 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa Excelência o anexo  

Anteprojeto de Lei, que visa permitir ao Distrito Federal a venda, em leilão ju- 
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dicial, dos veículos removidos ou apreendidos por seu Departamento de Trânsito, a exemplo do que ocorre 
em outras Unidades da Federação. 

Trata-se de veículos praticamente imprestáveis e abandonados por seus proprietários, na maioria das 
vezes, transformados em sucata destituída de valor suficiente para cobrir sequer o ônus de sua guarda e 
manutenção nos depósitos do DETRAN. 

A inscrição desses débitos em dívida ativa, para ressarcimento através de execução judicial, com a 
conseqüente alienação dos veículos abandonados, não atende às necessidades do Distrito Federal, por se 
tratar de medida demorada e demasiado onerosa. 

Somente a transformação do Anteprojeto anexo em Lei poderá atingir o fim colimado, esvasiando os 
próprios do Governo de inúmeras viaturas abandonadas e, na sua quase totalidade, imprestáveis. 

Nestas condições, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossa Excelência a minuta do 
Anteprojeto anexo, para encaminhamento ao Senado Federal, nos termos do art. 17, § 1º, da Constituição 
Federal. 

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência as expressões de meu alto apreço e profundo 
respeito. – Hélio Prates da Silveira, Governador. 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 119, DE 1973 – DF 

 
Dispõe sobre o depósito e a venda de veículos removidos, apreendidos e retidos, no Distrito Federal. 
 
O Senado Federal decreta: 
Art. 1º – Os veículos removidos, retidos ou apreendidos, em decorrência da aplicação das 

penalidades previstas nas alíneas e, f e g do art. 9,5 da Lei nº 5.108, 21 de setembro de 1966, serão 
depositados nos locais designados pelo Departamento de Trânsito da Secretaria de Segurança Pública do 
Distrito Federal. 

Art. 2º – A restituição dos veículos depositados far-se-á mediante o pagamento: 
I – das multas e taxas devidas; e 
II – das despesas com a remoção, apreensão ou retenção. 
Art. 3º – O Departamento de Trânsito, no prazo de 10 (dez) dias, notificará por via postal a pessoa 

que figurar na licença como proprietária do veículo, para que, dentro de 20 (vinte) dias, a contar da 
notificação, efetue o pagamento do débito e promova a retirada do veículo. 

Art. 4º – Não atendida a notificação por via postal, serão os interessados notificados por edital, 
afixado no Departamento de Trânsito e publicado uma vez no órgão Oficial do Distrito Federal e duas vezes 
em jornal desta Capital, para o fim previsto no artigo anterior e com o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
primeira publicação. 

§ 1º – Do edital constarão: 
a) o nome ou designação da pessoa que figurar na licença como proprietária do veículo; 
b) os números da placa e do chassis, bem como a indicação da marca e ano de fabricação do 

veículo. 
§ 2º – Nos casos de penhor, alienação fiduciária em garantia e venda com reserva de domínio, 

quando os instrumentos dos respectivos atos jurídicos estiverem arquivados no Departamento de Trânsito, 
do edital constarão os nomes do proprietário e do possuidor do veículo. 

Art. 5º – Não atendendo os interessados ao disposto no artigo anterior e decorridos 90 (noventa) dias 
da remoção, apreensão ou detenção, o veículo será vendido em leilão público, mediante avaliação. 
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§ 1º – Se não houver lanço igual ou superior ao valor estimado, o Diretor do Departamento de 

Trânsito poderá mandar proceder a venda pelo maior preço oferecido. 
§ 2º – Do produto apurado na venda serão deduzidas as multas, taxas e despesas administrativas 

previstas no art. 2º e as demais decorrentes do leilão, recolhendo-se o saldo ao Banco Regional de Brasília, 
em nome da pessoa que figurar na licença como proprietário do veículo. 

Art. 6º – O disposto nesta Lei não se aplica aos veículos recolhidos a depósito por ordem judicial ou 
aos que estejam à disposição de autoridade policial. 

Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

LEGISLAÇÃO CITADA 
 

LEI Nº 5.108, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966 
 

Institui o Código Nacional de Trânsito 
 

Art. 95 – O responsável pela infração fica sujeito as seguintes penalidades: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) apreensão do documento de habilitação; 
d) cassação do documento de habilitação; 
e) remoção do veículo; 
f) retenção do veículo; 
g) apreensão do veículo. 
§ 1º – Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, 

cumulativamente, as penalidades em que haja incorrido. 
§ 2º – A aplicação das penalidades previstas neste Código não exonera o infrator das cominações 

cíveis e penais cabíveis. 
§ 3º – O ônus decorrente da remoção ou apreensão de veículo recairá sobre seu proprietário, 

ressalvados os casos fortuitos. 
 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
 

TITULO VI 
 

Das Vendas Judiciais 
 

Art. 704 – Nos casos expressos em lei, e sempre que os gêneros ou efeitos seqüestrados ou 
arrestados, depositados ou penhorados, forem de fácil deterioração, estiverem avariados, ou exigirem 
grande despesa para a guarda o Juiz, ex officio, nos casos em que lhe competir, ou a requerimento do 
depositário ou da parte interessada, mandará que o serventuário competente venda aqueles gêeneros ou 
efeitos em praça ou leilão público, mediante avaliação, se ainda não avaliados judicialmente. 

§ 1º – se não houver lanço igual ou superior no valor estimativo, o Juiz mandará proceder à venda 
pelo maior preço oferecido. 

§ 2º – Dispensar-se-á a formalidade da praça ou leilão, se os interessados, sendo maiores e capazes, 
convierem na venda particular. 

Art. 705 – Efetuada a venda e deduzidas as despesas, depositar-se-á o preço em que ficará sub-
rogado o arresto, seqüestro, penhora, ou ônus a que a coisa estiver sujeita. 
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Art. 706 – De acordo com formalidades estabelecidas nos artigos anteriores, artigos anteriores, serão 

vendidos: 
I – O imóvel que, na partilha, não couber no quinhão de um só herdeiro, ou não admitir divisão 

cômoda, salvo se adjudicado a um, ou mais herdeiros acordes; 
II – A coisa comum, indivisível, ou que, pela divisão, se torne imprópria ao seu destino, verificada 

previamente a existência de desacordo entre os condôminos, quanto à judicação a um só; 
III – Os bens móveis e imóveis de órfãos, nos casos em que a Lei o permite e mediante autorização 

do Juiz. 
§ 1º – No caso de venda judicial de coisa comum, deverá ser preferido, em condições iguais de 

oferta: o condômino ao estranho; entre condôminos, o que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e à 
falta, o que tiver quinhão maior. 

§ 2º – Verificada, sem observância das preferências legais, a venda de coisa comum, o condômino 
prejudicado poderá requerer, antes da assinatura da carta, o depósito do preço e adjudicação da coisa, 
citados nos demais condôminos e o adquirente para dizerem de seu direito, de acordo com o disposto no 
Título III do Livro IV. 

§ 3º – O preço repartirá proporcionalmente entre os herdeiros ou condôminos. 
 

(As Comissões de Constituição e Justiça e do Distrito Federal) 
 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Expediente lido vai à publicação. 
Sobre a mesa, Projeto de Lei que será lido Sr. 1º-Secretário. 
É lido o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 120, DE 1973 

 
Dispõe sobre a não-incidência das contribuições previdenciárias e para o Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço sobre as gratificações percebidas pelos empregados como participação nos lucros da 
empresa. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Para efeito de aplicação do art. 69 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica 

da Previdência Social), gratificação não ajustada, excluída da remuneração do empregado, conforme dispõe 
o § 1. do art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, é aquela que, calculada sobre o lucro apurado 
pela empresa, é paga a seus empregados. 

Art. 2º – A gratificação definida no artigo anterior não se incorpora ao salário, nem sobre ela incidem 
as contribuições previdenciárias e para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. 

Art. 3º – Para cumprir o disposto no artigo anterior, a gratificação não ajustada, tal como definida no 
art. 1º, estender-se-á, quando deferida, a todos os empregados da empresa, proporcionalmente a seus 
salários, tempo de serviço e merecimento, e a despesa total deverá corresponder a, pelo menos, 2% (dois 
por cento) do lucro apurado pela empresa. 

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Justificação 
 

Inúmeras empresas têm o salutar procedimento de, apurados os seus lucros, distribuírem parte deles 
a seus empregados. Tomam esta iniciativa independentemente de obrigatoriedade legal, já que não se 
encontra regulamentado o item B do art. 165 da Constituição e, também, independem de dispositivos 
explicitamente constantes dos contratos de trabalho. As gratificações são fruto de uma decisão unilateral 
dos empresários e, por não estarem ajustadas, nem por lei, nem nos contratos, excluem-se da remuneração 
do empregado, tal como definida no art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
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Contudo, apesar da clareza do dispositivo citado, existem controvérsias quanto ao cômputo de tais 

gratificações para efeito das contribuições e para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. A rigor, a 
dúvida não deveria persistir frente à Resolução nº 225/70, do Departamento Nacional de Previdência Social, 
e à de nº 114/71, do mesmo órgão, que reitera o entendimento de que "a participação nos lucros, ..., não 
está sujeita à contribuição previdenciária, ex vi da Resolução CD-225/70". 

A não-aceitação pacífica do entendimento manifestado nas Resoluções mencionadas tem levado à 
ocorrência de dois fenômenos: a fiscalização do INPS autua as empresas que distribuem lucros, com 
evidentes desestímulos a esse procedimento, sob todos os aspectos elogiável, gerando inúmeras 
demandas no âmbito da justiça trabalhista; e, várias empresas, como a PETROBRÁS, FURNAS e EMAQ – 
Engenharia e Máquinas S.A., têm solicitado, com êxito, ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, a 
isenção a que se referem as Resoluções mencionadas. Outras, entretanto, em que inexplicável contradição 
no entendimento da matéria, tem encontrado óbices, tanto nas petições que endereçam àquele Ministério, 
como na própria justiça do trabalho, onde vem ocorrendo conflito entre as decisões da primeira e segunda 
instâncias, entre o entendimento do INPS e as decisões do Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

No Suplemento LTr nº 98/72, de outubro de 1972, José Serson analisa a evolução do problema e 
termina suas considerações com as seguintes afirmações, que vêm ao encontro dos propósitos do presente 
Projeto: 

"Como se vê, a matéria não é pacífica, merecendo um texto normativo que ponha fim às 
controvérsias; na situação atual, cabe às empresas pleitear junto ao Ministério do Trabalho e Previdência 
Social que se lhe declare a isenção, a fim de não terem depois problemas com a fiscalização do INPS, já 
que o Instituto se mostra contrário à liberação." 

A não-pagamento das contribuições previdenciárias e para o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, incidentes Sobre a parcela de lucros distribuídos por vontade própria da empresa, representa 
poderoso estímulo a que este procedimento alcance mais adeptos, sem que lhe seja necessário bater à 
porta do Ministério para conseguir a isenção. A manutenção das contribuições, por outro lado, representa 
obstáculo, como de fato vem ocorrendo, a que as empresas permaneçam concedendo as gratificações 
mencionadas, eis que estão sujeitas à fiscalização do INPS e aos embaraços decorrentes das ações na 
Justiça Trabalhista. 

O Projeto visa a dirimir as dúvidas existes, traçando normas que estabelecem, a nosso ver, critérios 
justos e adequados à solução do problema. Assim, estabelece definição clara para as gratificações não 
ajustadas; regula, de forma inquestionável, a não-incidência das contribuições sobre aquelas gratificações; 
e, finalmente, institui condições a que as empresas deverão submeter-se, relativas ao pagamento das 
gratificações, para que se vejam beneficiárias da isenção. 

Sala das Sessões, 23 de outubro de 1973. – Antônio Carlos Konder Reis. 
 

LEGISLAÇÃO CITADA 
 

LEI Nº 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 
 

Lei Orgânica da Previdência Social 
 

TÍTULO IV 
 

Do Custeio 
 

CAPÍTULO I 
 

DAS FONTES DE RECEITA 
 

Art. 69 – O custeio da Previdência Social será atendido pelas contribuições: 
I – dos segurados, em geral, na base de 8% (oito por cento) do respectivo salário de contribuição, 

nele integradas todas as importâncias recebidas a qualquer título; 
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II – dos segurados de que trata o § 2º do art. 2º em percentagem do respectivo vencimento igual à 

que vigorar para o Instituto ide Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, como acréscimo de 1% 
(um por cento), para o custeio dos demais benefícios a que fazem jus e de 2% (dois por cento) para a 
assistência patronal; 

III – das empresas, em quantia igual à que for devida pelos segurados a seu serviço, inclusive os de 
que trata o item III do art.     º, obedecida quanto aos autônomos a regra a eles pertinente; 

IV – da União, em quantia destinada a custear o pagamento de pessoal e as despesas de 
administração geral da Previdência Social, bem como a cobrir as insuficiências financeiras verificadas; 

V – dos autônomos, dos segurados facultativos e dos que se encontram na situação do art. 9º, na 
base de 16% (dezesseis por cento) do respectivo salário-contribuição, observadas quanto a este as normas 
do item I deste artigo; 

VI – dos aposentados, na base de 5% (cinco por cento) do valor dos respectivos benefícios; 
VII – dos que estão em gozo de auxílio-doença, na base de 2% (dois por cento) dos respectivos 

benefícios; 
VIII – dos pensionistas, na base de 2% (dois por cento) dos respectivos benefícios. 
§ 1º – A empresa que se utilizar de serviços do trabalhador autônomo fica obrigada a reembolsá-lo, 

por ocasião do respectivo pagamento, no valor correspondente a 8% (oito por cento) da retribuição a ele 
devida até o limite de seu salário de contribuição, de acordo com as normas previstas no item I deste artigo. 

§ 2º – Caso a remuneração paga seja superior ao valor do salário de contribuição, fica a empresa 
obrigada a recolher ao Instituto Nacional de Previdência Social a contribuição de 8% (oito por cento) sobre a 
diferença entre aqueles dois valores. 

§ 3º – Na hipótese de prestação de serviços de trabalhador autônomo a uma só empresa, mais de 
uma vez, durante o mesmo mês, correspondendo assim a várias faturas ou recibos, deverá a empresa 
entregar ao segurado apenas o valor correspondente a 8% (oito por cento) do seu salário de contribuição, 
uma só vez, à contribuição de 8% (oito por cento) correspondente ao excesso será recolhida integralmente 
ao Instituto Nacional de Previdência Social pela empresa. 

§ 4º – Sobre o valor da remuneração de que tratam os parágrafos anteriores não será devida 
nenhuma outra das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional de Previdência Social. 

§ 5º – Equipara-se a empresa, para fins de Previdência Social, o trabalhador autônomo que 
remunerar serviços a ele prestados por outro trabalhador autônomo, bem como a cooperativa de trabalho e 
a sociedade civil, de direito ou de fato prestadora de serviços. 

(Relação dada ao art. 69 pelo art. 1º da Lei nº 5.890, de 8-6-73) 
 

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 
 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 
 

CAPITULO II 
 

DA REMUNERAÇÃO 
 

Art. 457. Compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do 
salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que 
receber. 
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§ 1º Integram o salário, não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, 

percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem e abonos pagos pelo empregador. 
 
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças.) 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Projeto será publicado e remetido às Comissões 

competentes. 
Passa-se à: 
 
Item 1 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 60,, de 1973 (nº 1.488-B/73, na Casa de 

origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que dá nova redação ao art. 7º da Lei nº 5.152, de 21 
de outubro de 1966, que autorizou o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade do Maranhão, 
alterado pelo art. 1º do Decreto-lei nº 921, de 10 de outubro de 1969, tendo: 

 
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 541, de 1973, da Comissão: 
– de Educação e Cultura. 
Em discussão o Projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto irá à sanção. 
É o seguinte o Projeto aprovado: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 60, DE 1973 
 

(Nº 1.488-B/73, na Casa de Origem) 
 

DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Dá nova redação ao art. 7º da Lei nº 5.152, de 21 de outubro de 1966, que autorizou o Poder 

Executivo a instituir a Fundação Universidade do Maranhão, alterado pelo art. 1º do Decreto-lei nº 921, de 
10 de outubro de 1969. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O art. 7º da Lei nº 5.152, de 21 de outubro de 1966, alterado pelo art. 1º do Decreto-lei nº 

921, de 10 de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 7º – A Fundação será administrada por um Conselho Diretor, composto de sete membros e três 

suplentes, presidido pelo Reitor, como seu membro nato. 
§ 1º – Os membros e suplentes do Conselho Diretor serão escolhidos e nomeados pelo Presidente da 

República, obedecido o seguinte critério: 
a) dois membros e seu suplente, de livre escolha do Presidente da República; 
b) dois membros e seu suplente, escolhidos de lista sêxtupla, organizada pelo Conselho Universitário; 
c) dois membros e seu suplente escolhidos de lista sêxtupla, organizada pela Sociedade Maranhense 

de Cultura Superior – SOMACS. 
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§ 2º – O Presidente do Conselho Diretor será substituído, em suas faltas ou impedimentos, 

sucessivamente, pelo Vice-Reitor e por um membro do Conselho Diretor, por ele escolhido. 
§ 3º – No caso de vacância do cargo de Reitor, não havendo Vice-Reitor para substituí-lo, caberá ao 

Conselho Diretor eleger, dentre seus pares, o Reitor provisório. 
§ 4º – O mandato dos membros do Conselho Diretor é de quatro anos, renovável pela metade de 

seus membros, de dois em dois anos. 
§ 5º – Os membros do Conselho Diretor poderão ter mandato renovado por um período, sendo a 

função considerada de caráter relevante." 
Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data ele sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Item 2: 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 52, de 1973 (apresentado pela Comissão de 

Economia, como conclusão de seu Parecer nº 549, de 1973), que suspende a proibição contida nas 
Resoluções nos 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado da Bahia 
aumente o limite de endividamento público, mediante contrato de empréstimo no valor de Cr$ 
80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros), destinado à realização do Projeto do Centro Administrativo da 
Bahia (OAB), tendo: 

 
PARECER, sob nº 550, de 1973, da Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 
Em discussão do Projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores fizer uso da palavra, declararei encerrada a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação o Projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto irá à Comissão de Redação. 
Esgotada a matéria da pauta. 
Sobre a mesa, redação final do Projeto de Resolução nº 52/73, apreciado na Ordem do Dia da 

presente Sessão e que, nos termos da parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno, se não houver 
objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 1º-Secretário. (Pausa.) 

É lida a seguinte redação final: 
 

PARECER 
Nº 568, DE 1973 

 
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Resolução nº 52, de 1973. 
 
Relator: Sr. José Augusto. 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução nº 52, de 1973, que suspende a 

proibição contida nas Resoluções nos 58, de 1968; 19, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que o Governo 
do Estado da Bahia aumente o limite de endividamento público, mediante contrato de empréstimo no valor 
de Cr$ 80.000.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros), destinado à realização do Projeto do Centro 
Administrativo da Bahia (CAB). 

Sala das Comissões, em      de outubro de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – José Augusto, 
Relatar – José Lindoso. 
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ANEXO AO PARECER 
Nº 568, DE 1973 

 
Redação final do Projeto de Resolução nº 52, de 1973. 
 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

Presidente, promulgo a seguinte: 
 

RESOLUÇÃO Nº     , DE 1973 
 

Suspende a proibição contida nas Resoluções nos 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para 
permitir que o Governo do Estado da Bahia aumente o limite de endividamento público, mediante contrato 
de empréstimo do valor de Cr$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros), destinado à realização do 
Projeto do Centro Administrativo da Bahia (CAB). 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – É suspensa a proibição constante do art. 1º da Resolução nº 58, de 1968, revigorada pelas 

de nos 79, de 1970, e 52 de 1972, todas do Senado Federal, para permitir que o Governo do Estado da 
Bahia aumente em Cr$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros) o limite de endividamento público, 
mediante contrato de empréstimo com a Caixa Econômica Federal, destinado à realização do Projeto do 
Centro Administrativa da Bahia (CAB). 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Sobre a mesa, Requerimento que será lido pelo Sr. 1º-

Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 223, DE 1973 

 
Nos termos do art. 359 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata 

discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução nº 52, de 1973, que suspende a proibição 
contida nas Resoluções nos 58, de 1968; 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado 
da Bahia aumente o limite de endividamento público mediante contrato de empréstimo no valor de Cr$ 
80.000.0.0,00, destinado à realização do Projeto do Centro Administrativo da Bahia (CAB). 

Sala das Sessões, em 23 de outubro de 1973. – Antônio Fernandes. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – De acordo como voto do Plenário, passa-se à imediata 

apreciação da redação final. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-o encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
Não há oradores inscritos. (Pausa.) 
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma Sessão Conjunta a 

realizar-se hoje, terça-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados e destinada à leitura de 
Mensagem Presidencial. 

Nada mais havendo que tratar, vou declarar encerrada a presente Sessão, designando para a 
próxima a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 1973  
(nº 595-C/72, na Casa de origem), que dispõe sobre a retroatividade da opção 
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pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, criado pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 
1966, tendo: 
 

PARECER, sob nº ,546, de 1973, da Comissão: 
– de Legislação Social, favorável com a Emenda de nº 1-CLS que apresenta. 
 

2 
 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 87, de 1973, de autoria do Sr. Senador 
Benjamim Farah, que acrescenta parágrafo ao art. 521 da Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a 
assegurar, ao exercente de mandato sindical, o direito de perceber ajuda de custo a título de compensação 
de despesas de representação, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 547 e 548, de 1973., das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
– de Legislação Social, favorável. 

 
3 

 
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos termos do art. 297 do 

Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nº 84, de 1973, de Autoria do Sr. Senador Franco Montoro 
que elimina desigualdade na contribuição dos autônomos para a Previdência Social, acrescentado 
parágrafo ao art. 69 da Lei Orgânica da Previdência Social, tendo: 
 

PARECER, sob nº  533, de 1973, da Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela injuridicidade (com voto vencido do Sr. Senador Nelson Carneiro). 
Está encerrada a Sessão. 

 
(Encerra-se a Sessão às 19 e 50 minutos.) 



158ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA EM 24 DE OUTUBRO DE 1973 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. PAULO TORAS E RUY SANTOS 
 

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Geraldo Mesquita – José Lindoso – Milton Trindade – Alexandre Costa – José Sarney – Petrônio 

Portella – Helvídio Nunes – Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Luís de Barros – Milton Cabral – 
João Cleofas – Wilson Campos – Luiz Cavalcante – Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Heitor Dias – 
Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Amaral Peixoto – Paulo Torres – Nelson Carneiro – 
Gustavo Capanema – José Augusto – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Franco Montoro – Emival Caiado 
– Fernando Corrêa. – Accioly Filho – Mattos Leão – Antônio Carlos – Celso Ramos – Daniel Krieger – Guido 
Mondin. 

 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 36 Srs. 

Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão. 
O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
OFÍCIOS 

 
DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 
Submetendo à revisão do Senado, autógrafos dos seguintes projetos: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 67, DE 1973 

 
(nº 1.519-B/73, na Câmara) 

 
(De iniciativa do Presidente da República) 

 
Altera o § 1º do art. 5º do Decreto-lei nº 5.967, de 22 de julho de 1943, alterado pelo Decreto-lei nº 

878, de 17 de setembro de 1969. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O § 1º do art. 5º do Decreto-lei nº 5.697, de 22 de julho de 1943, alterado pelo Decreto-lei nº 

878, de 17 de setembro de 1969, passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 5º ....................................................................................................................................................... 
 
§ 1º O Conselho disporá de suplentes, em número de três, que substituirão, em sistema de rodízio, os 

membros efetivos, em seus impedimentos." 
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Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
MENSAGEM Nº 312, DE 1973 

 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, e para ser apreciado nos prazos nele referidos, tenho a honra 

de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Educação e Cultura, o anexo projeto de lei que "altera o § 1º do art. 5º do 
Decreto-lei nº 5.697, de 22 de julho de 1943, na redação dada pelo Decreto-lei nº 878, de 17 de setembro 
de 1969". 

Brasília, em 11 de setembro de 1973. – Emílio G. Médici. 
 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 53, DE 17 DE JANEIRO DE 1973, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

E CULTURA 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
O Decreto-lei nº 5.697, de 22 de julho de 1943, que dispõe sobre o Conselho Nacional de Serviço 

Social, definiu a composição daquele órgão, colegiado, fixando em sete o número de seus membros; os 
quais seriam designados pelo Presidente da República, dentre pessoas notoriamente dedicadas ao serviço 
social. 

No § 1º do art. 5º do mesmo Decreto-lei foi estabelecido que a cada membro titular corresponderia 
um suplente. 

A vinculação dos suplentes aos titulares, fixada neste dispositivo, vem, porém, ocasionando 
dificuldades ao funcionamento daquele órgão, por não permitir maior flexibilidade nas substituições, pelo 
fato de cada suplente somente poder substituir uni determinado titular. 

Assim, apesar de estar previsto um elevado número de suplências, tem havido ocasiões nas quais, 
pelo fato de os cargos vagos estarem também desfalcados de seus respectivos suplentes, vê-se o Conselho 
impossibilitado de efetuar sessões por falta de quorum. 

Desta forma, procurando corrigir esta distorção, pretende-se, com menor número de suplências, dar 
maior mobilidade ao sistema de substituições naquele Conselho, eliminando-se a vinculação dos suplentes 
aos membros titulares. 

Desta forma, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo Projeto 
de Lei, alterando dispositivo legal relativo à composição do Conselho Nacional de Serviço Social. 

Reitero a Vossa Excelência protestos de meu profundo respeito. – Jarbas G. Passarinho. 
 

(À Comissão de Educação e Cultura.) 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 68, DE 1973 
 

(Nº 1.516-/73, na Casa de origem) 
 

DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, e dá outras 

providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 

 
CAPITULO I 

 
DA INTERVENÇÃO 

 
Art. 1º As instituições financeiras privadas e as públicas não federais, assim como as cooperativas de 

crédito, estão sujeitas a intervenção pelo Banco Central do Brasil quando se verificarem anormalidades 
graves na condução dos negócios sociais. 
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Art. 2º A intervenção será executada por interventor nomeado pelo Banco Central do Brasil, com: 

plenos poderes de gestão, inclusive o de requerer a liquidação extrajudicial ou a falência da sociedade. 
Parágrafo único. Dependerão de prévia e expressa autorização do Banco Central do Brasil os atos do 

interventor que impliquem em disposição ou oneração do patrimônio da sociedade, admissão e demissão de 
pessoal. 

Art. 3º A intervenção produzirá, desde sua decretação, os seguintes efeitos: 
a) suspensão da exigibilidade das obrigações vencidas; 
b) suspensão da fluência do prazo das obrigações vincendas anteriormente contraídas; 
c) inexigibilidade dos depósitos já existentes à data de sua decretação. 
Art. 4º A intervenção cessará: 
a) quando, a critério do Banco Central do Brasil, a situação da entidade se houver normalizado; 
b) se decretada a liquidação extrajudicial, ou a falência. 

 
CAPITULO II 

 
DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 
Art. 5º As instituições financeiras privadas e as públicas não federais estão sujeitas à liquidação 

extrajudicial, decretada pelo Banco Central do Brasil; por iniciativa própria, ou a requerimento dos 
administradores da instituição, ou por proposta do interventor, em razão de ocorrências que comprometam 
sua situação econômica ou financeira, especialmente quando deixarem elas de satisfazer, com 
pontualidade, seus compromissos. 

§ 1º O Banco Central do Brasil poderá decretar a liquidação extrajudicial da instituição financeira que, 
decorridos noventa dias do cancelamento ou da cassação da autorização para funcionar, não tiver iniciado, 
devidamente autorizada pela assembléia geral, sua liquidação ordinária. 

§ 2º O ato do Banco Central do Brasil que decretar a liquidação designará a data em que se tenha 
caracterizado o estado que a determinou, fixando o termo legal da liquidação, sem poder retrotraí-lo por 
mais de sessenta dias contados do primeiro protesto por falta de pagamento, ou da ciência do. 
requerimento dos administradores (art. 5º), ou do ato que tiver decretado a intervenção. 

Art. 6º A liquidação extrajudicial será executada por liquidação nomeada pelo Banco Central do Brasil. 
Art. 7º A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos: 
a) suspensão. das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da 

instituição liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação; 
b) vencimento antecipado das obrigações da instituição liquidanda; 
c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos, em virtude da decretação 

da liquidação extrajudicial; 
d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o 

passivo; 
e) suspensão da prescrição extintiva; 
f) não reclamação das penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas. 
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Art. 8º Os atos indicados nos artigos 52 e 53, da Lei de Falência (Decreto-lei nº 7.661, de 1945), 

praticados pelos administradores da liquidando, poderão ser declarados nulos ou revogados, cumprindo o 
disposto nos arts. 54 e 58 da mesma lei. 

Parágrafo único A ação revogatório será proposta pelo liquidante, observado o disposto nos arts. 55, 
56 e 57 da Lei de Falência. 

Art. 9º O liquidante ficará investido de amplos poderes de administração e liquidação, especialmente 
os de verificação e classificação dos créditos, podendo nomear e demitir funcionários e representar a massa 
em juízo ou fora dele. 

Parágrafo único. Com prévia e expressa autorização do Banco Central do Brasil, poderá o liquidante 
continuar os negócios anteriores e, a qualquer tempo, alienar ou onerar bens da Massa. 

Art. 10. A liquidação extrajudicial cessará: 
a) por transformação em liquidação ordinária; 
b) com a aprovação das contas finais do liquidante e baixa no registro público competente; 
c) se decretada a falência da entidade; 
d) se os interessados, apresentando as necessárias condições de garantias, julgadas a critério do 

Banco Central do Brasil, tomarem a si o prosseguimento das atividades econômicas da empresa. 
 

CAPITULO III 
 

DA RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 
 
Art. 11. Decretada a intervenção, a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, ou sua falência, 

o Banco Central do Brasil procederá a inquérito, a fim de apurar as causas que levaram a sociedade àquela 
situação e a responsabilidade de seus administradores e membros do Conselho Fiscal. 

Art. 12. Os administradores de instituições financeiras respondem solidariamente pelas obrigações 
por elas assumidas durante sua gestão, até que se cumpram. 

Parágrafo único. A responsabilidade solidária se circunscreverá ao montante dos prejuízos causados. 
 

CAPITULO IV 
 

DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS 
 

Art. 13. Os administradores das sociedades em intervenção ou liquidação extrajudicial ficarão com 
todos os seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-
los, até apuração e liquidação final de suas responsabilidades. 

§ 1º Por proposição do Banco Central do Brasil, aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, a 
indisponibilidade de que se trata poderá atingir aos gerentes, conselheiros fiscais e a todos aqueles que 
junto à empresa tenham concorrido, nos últimos doze meses, para a decretação da intervenção ou da 
liquidação extrajudicial. 

§ 2º Não se incluem nas disposições deste artigo bens considerados inalienáveis e impenhoráveis 
pela legislação em vigor. 

§ 3º Não são igualmente atingidos pela indisponibilidade os bens objeto de contrato de alienação, de 
promessa de compra e venda, de cessão ou promessa de cessão de direitos, desde que os respectivos 
instrumentos tenham sido levados ao competente registro público, anteriormente à data da decretação da 
intervenção ou liquidação extrajudicial. 
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Art. 14. Os administradores abrangidos pela indisponibilidade de bens, de que trata este Capítulo, 
não poderão ausentar-se do foro da intervenção ou liquidação extrajudicial, sem prévia e expressa 
autorização do Banco Central do Brasil. 

Art. 15. Decretada a intervenção ou a liquidação extrajudicial, o interventor ou o liquidante comunicará 
ao registro público competente e às Bolsas de Valores a indisponibilidade de bens imposta no Art. 13 desta 
lei. 

Parágrafo único. Recebida a comunicação, a autoridade competente ficará impedida de: 
a) fazer transcrições, inscrições ou averbações de documentos públicos e particulares referentes a 

esses bens; 
b) arquivar atos ou contratos que importem em transferência de quotas sociais, ações ou partes 

beneficiárias; 
c) realizar ou registrar operações e títulos de qualquer natureza; 
d) processar a transferência de propriedade de veículos automotores. 

 
CAPITULO V 

 
DISPOSIÇÕES COMUNS 

 
Art. 16. A intervenção e a liquidação extrajudicial determinam a perda do mandato dos 

administradores e membros do Conselho Fiscal e dos de quaisquer outros órgãos criados pelos estatutos, e 
suspende o exercício das atribuições da assembléia geral. 

Parágrafo único. Os administradores e membros do Conselho Fiscal responderão, a qualquer tempo, 
pelos atos que tiverem praticado ou omissões em que houverem incorrido. 

Art. 17. O interventor e o liquidante prestarão contas ao Banco Central do Brasil, independentemente 
de qualquer exigência, no momento em que deixarem suas funções, ou a qualquer tempo, quando 
solicitados, e responderão, civil e criminalmente, por seus atos. 

Art. 18. O interventor e o liquidante assumirão suas funções independentemente da publicação, no 
Diário Oficial da União, do ato de sua nomeação. 

 
CAPITULO VI 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 19. Com o objetivo de preservar os interesses da poupança popular e a integridade do acervo 

das entidades submetidas à intervenção ou à liquidação extrajudicial, o Banco Central do Brasil poderá 
estabelecer idêntico regime para as pessoas jurídicas que com elas tenham integração de atividade ou 
vínculo de interesse, ficando os seus administradores sujeitos aos preceitos desta Lei. 

Art. 20. Aplicam-se as disposições da presente lei às sociedades que integram o sistema de 
distribuição de títulos ou valores mobiliários no mercado de capitais (Lei nº 4.728, de 1965 – Art. 5º), assim 
como às sociedades ou empresas corretoras de câmbio. 

§ 1º A intervenção nessas sociedades ou empresas, ou sua liquidação extra-judicial, poderá ser 
decretada pelo Banco Central do Brasil por iniciativa própria ou por solicitação das Bolsas de Valores, 
quanto às sociedades corretoras a elas associadas, mediante representação fundamentada. 

§ 2º Por delegação de competência do Banco Central do Brasil e sem prejuízo de suas atribuições, a 
intervenção ou a liquidação extrajudicial das sociedades corretoras pode ser processada pela Bolsa de 
Valores do lugar em que tiverem sua sede. 
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Art. 21. As sociedades que integram o sistema de distribuição de títulos ou valores mobiliários no 

mercado de capitais, assim como as sociedades ou empresas corretoras de câmbio, não poderão, como as 
instituições financeiras, impetrar concordata. 

Art. 22. Em todos os atos, documentos e publicações de interesse da intervenção ou da liquidação, 
serão usadas, obrigatoriamente, as expressões "Em Intervenção" e "Em Liquidação Extrajudicial", em 
seguida à denominação da sociedade. 

Art. 23. As disposições da presente Lei estendem-se às intervenções e liquidações extrajudiciais em 
curso, no que couber. 

Art. 24. Até que sejam baixadas, pelo Conselho Monetário Nacional, as respectivas normas 
regulamentares, aplicar-se-ão à intervenção e à liquidação extrajudicial as disposições pertinentes em vigor, 
naquilo em que não colidirem com esta Lei. 

Art. 25. Aplicam-se, subsidiariamenite, ao processo de liquidação extra-judicial as disposições da Lei 
de Falência, no que couber. 

Art. 26. Fica restabelecida, por tempo indeterminado, a autorização ao Banco Central do Brasil para 
prestar assistência financeira às Bolsas de Valores, prevista no § 6º do art. 9º, da Lei nº 4.728, de 14 de 
julho de 1965, podendo o Banco Central do Brasil estender essa assistência financeira às Bolsas de 
Valores, nos casos de intervenção ou liquidação extrajudicial em sociedades ou empresas corretoras de 
valores mobiliários e de câmbio, com vistas a resguardar os legítimos interesses dos investidores. 

Art. 27. Fica acrescentado ao art. 129 do Decreto-lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940, com o 
acréscimo do art. 7º da Lei nº 5.589, de 3 de julho de 1970, o seguinte parágrafo: 

"Art 129. .................................................................................................................................................... 
§ 3º O Conselho Monetário Nacional estabelecerá os critérios de padronização dos documentos a 

que alude o § 2º, anterior, podendo, ainda, autorizar o Banco Central do Brasil a prorrogar o prazo ali 
referido, determinando, nesse caso, as condições a que estarão sujeitas as Sociedades beneficiárias da 
prorrogação." 

Art. 28. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

MENSAGEM Nº 307, DE 1973 
 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, e para ser apreciado nos prazos nele referidos, tenho a honra 

de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo Projeto de Lei que "dispõe sobre a intervenção e a 
liquidação extrajudicial de instituições financeiras, e dá outras providências". 

Brasília, 11 de setembro de 1973. – Emílio G. Médici. 
 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 319, DE 15 DE AGOSTO DE 1973, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
De há muito vem sendo sentida a necessidade de se agruparem, num só instrumento legal, várias 

normas e disposições de diversos diplomas que disciplinam a intervenção e a liquidação extrajudicial em 
instituições financeiras e entidades afins. 

A Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que criou o Banco Central do Brasil  
e dispôs sobre a política e instituições monetárias, bancárias e credi- 
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tidas, tratou muito sumariamente do assunto, a ele referindo-se por simples remissão à legislação vigente 
sobre a matéria, enquanto a Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, que disciplinou o Mercado de Capitais e 
estabeleceu medidas para o seu desenvolvimento também não cogitou especificamente do assunto. 

Com o advento do Decreto-lei nº 48, de 18 de novembro de 1966, estabeleceram-se algumas normas 
adicionais, e o Decreto-lei nº 462, de 11 de fevereiro de 1969, estende o regime de liquidação extrajudicial 
às pessoas jurídicas que tenham integração de atividade ou vinculação de interesse com as entidades 
abrangidas no sistema da Lei nº 4.1595. Especificamente, não se dispõe de legislação que estabeleça 
idênticos regimes para as empresas que interferem no Mercado de Capitais. 

As atividades das Sociedades integrantes do sistema de distribuição instituído pelo artigo 5º da Lei nº 
4.728, pelas vinculações que mantêm com os mercados financeiros e de capitais, merecem tratamento 
semelhante, dada a particular natureza dessas instituições, mediadoras e depositárias de recursos de 
terceiros, pelo que a anormalidade ou a paralização de suas operações afeta e atinge profundamente as 
áreas sob controle das Autoridades Monetárias, constituindo fator de inquietação social que põe em risco, 
inclusive, a boa execução da política econômico-financeira. 

E notória a impropriedade do processo falimentar ou da concordata preventiva, restrito às relações 
privadas entre credor e devedor, para resguardar e abranger todos os aspectos que interessam à economia 
nacional, no tocante ao Mercado de Títulos. 

A prática tem demonstrado a imperiosa necessidade de o Banco Central, no instante em que exercer 
sua ação saneadora, poder, com tranqüilidade, proceder à investigação necessária à apuração de 
responsabilidades, sem sofrer os impactos financeiros a que a instituição estaria normalmente sujeita. 

Por outro lado, haveria de se dar sentido dinâmico e efetivo ao instituto da intervenção, sem descurar 
da penalização de administradores faltosos. Estes aspectos seriam abrangidos no incluso Projeto de Lei 
que tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência, contemplando três pontos 
que reputo de importância básica: 

a) suspensão da exigibilidade das operações vencidas e da fluência do prazo nas operações 
vincendas, enquanto dure o processo de intervenção; 

b) extensão do preceito de indisponibilidade aos bens dos administradores; 
c) instituição de inquérito para apuração de responsabilidade. 
A oportunidade vale também para que, através do instrumento legal, se contemplam dois aspectos 

que se vêm revelando de importância no Mercado de Capitais brasileiro, particularmente ligados ao 
mercado de ações. Trata-se, no primeiro deles, de oferecer condições financeiras às Bolsas de Valores nos 
casos em que venham a ser chamadas a participar no processo de saneamento de instituições a ela 
ligadas. No subseqüente, enquanto se mantém a obrigatoriedade da remessa de demonstrativos das 
empresas às Bolsas de Valores onde têm seus papéis cotados, procura-se atender a casos absolutamente 
incontornáveis, em que o prazo fixado na Lei nº 5.589/70 mereça alguma dilação. 

Estas e outras relevantes razões estão a impor a conveniência de se dotar o Sistema de instrumental 
eficiente e adequado para a realização de seus elevados fins. Daí, por que tenho a honra de submeter a 
Vossa Excelência a inclusa minuta de Projeto de Lei a ser encaminhada ao Congresso Nacional, se com ele 
estiver de acordo Vossa Excelência, em que se pretende ver disciplinados os mais importantes aspectos 
aqui mencionados, alem de se proceder à consolidação dos principais dispositivos legais vigentes sobre a 
matéria. 

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os meus protestos do mais profundo respeito. – 
Antônio Delfim Netto, Ministro da Fazenda.c 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 1973 
 
Declara Antônio Francisco Lisboa – "O Aleijadinho" – Patrono da Arte no Brasil. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Declara António Francisco Lisboa – "O Aleijadinho" – Patrono da Arte no Brasil. 
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 70, DE 1973 

 
Dispõe sobre o emprego de Fibras em produtos têxteis. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os produtos têxteis, de procedência nacional ou estrangeira, deverão apresentar, em qualquer 

fase de comercialização no Território Nacional, pela forma estabelecida nesta Lei e em seu respectivo 
Regulamento, a indicação da natureza, porcentagem e nome genético das fibras naturais ou fibras e 
filamentos artificiais ou sintéticos que entraram em sua composição. 

§ 1º A identificação do produto têxtil será feita na forma fixada em Regulamento e sempre que 
possível: 

a) pela afixação, em caráter permanente, de etiqueta, selo ou rótulo indeléveis em cada unidade ou 
fração do produto expedido; 

b) em toda a extensão da peça, a intervalos adequados, quando se trata de tecido suscetível de 
venda fracionada. 

§ 2º A identificação poderá conter outras indicações, desde que não conflitem com as mencionadas 
no parágrafo anterior, dela alimentadas as fibras que participem com menos de cinco por cento da 
composição do produto, salvo se destinadas a efeito decorativo ou outra significação funcional. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei serão considerados produtos têxteis: 
a) as fibras naturais; 
b) fibras e filamentos artificiais ou sintéticos; 
c) fios, tecidos e demais manufaturas em que predominem os elementos referidos nos incisos 

anteriores. 
§ 1º A classificação dos produtos têxteis será aprovada pelo Ministério da Indústria e Comércio a 

quem competirá igualmente a execução e fiscalização da presente Lei. 
Art. 3º As infrações ao disposto nesta Lei serão punidas, isolada ou cumulativamente, com as 

seguintes penalidades: 
a) multa de até cem vezes o maior salário mínimo vigente no País; 
b) apreensão. 
Art. 4º É assegurada aos agentes da fiscalização livre acesso aos locais onde se fabriquem, 

armazenem, acondicionem ou vendam fios, tecidos, confecções e outros produtos têxteis. 
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de cento e vinte dias. 
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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MENSAGEM Nº 305, DE 1973 
 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, e para ser apreciado nos prazos nele referidos, tenho a honra 

de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, o anexo Projeto de Lei que "dispõe sobre o emprego 
de fibras em produtos têxteis". 

Brasília, 11 de setembro de 1973. – Emílio G. Medici. 
 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS EM/GM/ Nº 127 DE 9 DE AGOSTO DE 1973, DO MINISTÉRIO DA 

INDÚSTRIA E DO COMERCIO. 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que 

disciplina o emprego industrial de fibras, naturais ou sintéticas, na confecção de fios, tecidos, e demais 
produtos têxteis. 

2. O Projeto de Lei ora submetido à superior apreciação de Vossa Excelência contribuirá para o 
desenvolvimento da indústria têxtil nacional e visa à defesa de legítimos interesses de produtores e 
consumidores. 

3. Abrangendo em seu contexto todas as fibras, naturais ou sintéticas, dispensa especial atenção à lã 
e à seda, fibras nobres com características que lhes asseguram posição especial no mercado e cuja 
produção assume importante papel na economia de determinadas regiões do País. 

4. Com o aparecimento das fibras designadas sintéticas, em competição com as naturais, surgiu, 
também paralelamente, a industrialização de produtos têxteis contendo aquela matéria-prima em mistura 
com fibras naturais, visando a obtenção melhor qualidade de produto, nem sempre sendo feita na 
respectiva comercialização uma identificação precisa da matéria-prima utilizada, conduzindo a equívocos 
quanto à natureza do produto. 

5. O Projeto determina a obrigatoriedade da indicação da natureza da fibra utilizada e respectiva 
porcentagem. 

6. Aos produtos têxteis nacionais se oferecem boas perspectivas no mercado externo, devendo, pois, 
a respectiva produção adaptar-se às exigências dos Países importadores, onde, em muitos casos, já se 
adota a obrigatoriedade da identificação, no que tange à natureza do produto. 

7. Assim, o Projeto de Lei anexo, caso mereça a aprovação de Vossa Excelência, virá substituir o de 
nº 666/72, que trata de lã, em trânsito atualmente pelo Congresso Nacional, e revogar a Lei nº 5.577, de 8 
de maio de 1.970, que disciplina o comércio da seda, com o precípuo objetivo de expedir normas que 
abranjam, não só aquelas, mas todas as fibras, naturais ou sintéticas dispensando-lhes idêntico tratamento. 

Ao ensejo, Senhor Presidente, renovo a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo 
respeito. – Marcus Vinicius Pratini de Moraes. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Expediente lido vai à publicação. 
Em atendimento ao solicitado pela Comissão de Saúde, o Senhor Ministro Extraordinário para os 

Assuntos do Gabinete Civil da Presidência da República enviou ao Senado os Ofícios nos 499 e 500, de 23 
do corrente, encaminhando os esclarecimentos prestados, respectivamente, pelos Ministérios da Educação 
e Cultura e da Fazenda sobre o Projeto de Lei do Senado nº 33, de 1972, de autoria do Senhor Senador 
Franco Montoro, que destina parte da receita da Loteria Esportiva às Santas Casas de Misericórdia, 
alterando o Decreto-lei nº 594, de 27 de maio de 1969. 

A referida Comissão julgara, também, conveniente a audiência do Ministério da Saúde que, até a 
presente data, não se manifestou sobre a matéria. 
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Assim, a Presidência encaminhará o projeto com os ofícios recebidos àquela Comissão, para que, 

nos termos do art. 165, § 2º, a, do Regimento Interno, decida se dispensa a diligência não cumprida. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Senado recebeu, do Sr. Ministro Mário Gibson Barboza, 

ofício que será lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido o seguinte: 

 
OFÍCIO 

 
Em 24 de outubro de 1973. 

 
ARC/23/106. 1(000) 
Senhor Primeiro-Secretário, 
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o texto, em anexo, da Mensagem 

endereçada ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, Senador Paulo Torres, por Sua 
Excelência o Senhor Kurt Waldheim, Secretário-Geral das Nações Unidas, por ocasião do dia das Nações 
Unidas, a 24 do corrente mês. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha alta estima e mais 
distinta consideração. – Mário Gibson Barboza. 

 
MENSAGEM DO SECRETÁRIO-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS AO SENADO FEDERAL E 

CÂMARA DOS DEPUTADOS DO BRASIL NO DIA DAS NAÇÕES UNIDAS. 
 

Em 24 de outubro de 1973. 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional do Brasil, 
Senador Paulo Torres, 
Agradeceria se Vossa Excelência se dignasse transmitir ao Congresso Nacional do Brasil a minha 

grande satisfação em saber que este se reúne no dia 24 de outubro de 1973 para celebrar o vigésimo-
oitavo aniversário da fundação das Nações Unidas, com a presença de Sua Excelência o Senhor Ministro 
das Relações Exteriores e Excelentíssimos Senhores Presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados 
do Brasil. Esta ocasião realça uma vez mais o solene compromisso do Governo e do povo do Brasil com os 
princípios e ideais das Nações Unidas. 

As Nações Unidas foram estabelecidas com a finalidade precípua de salvar as gerações vindouras do 
flagelo da guerra e de promover o progresso social e melhores padrões de vida dentro de uma liberdade 
mais ampla. Hoje, 24 de outubro de 1973, verificamos que esses objetivos ainda não foram atingidos. Pois, 
apesar dos esforços de tantos e das importantes realizações das Nações Unidas, a paz é frágil, como 
somos forçados a lembrar, ante o trágico enfrentamento no Oriente Médio. Verificamos, também, que os 
outros problemas que afligem a humanidade – a fome, a pobreza, as enfermidades e o analfabetismo – 
ainda não foram derrotados. 

Esta data nos dá uma oportunidade de analisar as realizações das Nações Unidas, seus problemas e 
sua obra. E com isso percebemos que a maioria dos problemas que enfrentamos são de caráter global, 
exigindo soluções também globais. Física e politicamente, vivemos todos neste Planeta, na mais completa 
interdependência. Guerras e tensões, racismo e colonialismo, pobreza e fome, onde quer que ocorram, nos 
afetam a todos. Essa é a realidade predominante de nossos dias, e as Nações Unidas – agora com uma 
representação quase completamente universal – é a única organização que reflete fielmente essa essa 
realidade. 

Embora as Nações Unidas tenham enfrentado muitas decepções, não há  
motivo para que nos sintamos desiludidos ou que percamos a fé nesta obra única  
e grandiosa da criação humana. Na realidade, agora mais do que nunca, 
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o Mundo necessita das Nações Unidas, fortes, universais e respeitadas, para que possam servir à causa de 
toda a Humanidade. 

Nesta data, portanto, perfeitamente conscientes dos desafios que enfrentamos e das tarefas que 
ainda nos cabe realizar; confiantes na certeza de que o trabalho e a cooperação realmente internacionais 
são essenciais para o progresso da Humanidade; asseguremo-nos de que esta grande experiência 
humana, iniciada há vinte e oito anos, será vitoriosa. Neste sentido eu sei que as Nações Unidas contarão 
com o mais completo e dedicado apoio do Governo e do Povo do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Expediente lido vai à publicação. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Nelson Carneiro, que falará como Líder. 
O SR. NELSON CARNEIRO: – Sr. Presidente e Srs. Senadores, inicialmente, cabe-me registrar, 

desta Tribuna, o transcurso do 40º aniversário da fundação da cidade de Goiânia, que foi o pólo de 
desenvolvimento de todo o Estado de Goiás. 

Ao fazê-lo, Sr. Presidente, quero recordar que o fundador daquela cidade, que abriu tão largos 
horizontes à terra goiana, infelizmente não mais figura entre os nossos Colegas, porque, desta bancada, foi 
arrancado pela violência de um ato institucional. Parece que é esse o destino dos plantadores de cidades. 
Não foi só Pedro Ludovico a vítima dessa sanção. Também o plantador de Brasília, que abriria os caminhos 
da interiorização do Brasil, o Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, pagaria o mesmo preço, seria 
vítima da mesma condenação. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, que constituem a minha homenagem ao povo goiano, na figura 
daquele que, nestes últimos anos, mais se destacou pelos serviços prestados à sua terra, o ilustre Senador 
Pedro Ludovico, permito-me, apenas, referir, no curso das afirmações que aqui tenho feito sobre o custo de 
vida, a dois tópicos recentes: um é o apelo que os empreiteiros de obras públicas encaminharam às 
autoridades federais, estaduais e municipais de São Paulo, solicitando providências para superar o que 
consideram dificuldades em que a classe se encontra, diante da inviabilidade de prosseguir na execução de 
algumas obras. 

Os dados estatísticos são impressionantes. 
A diferença entre janeiro e outubro de 1973 está no seguinte quadro: 

 
Material UN Preços Percentual 
  de aumento 
  Jan/73 Out/73  
Aço CA-24 KG 1,26 2,80 122,22 
Aço CA-50 KG 1,30 3,26 150,76 
Aço Duro KG 2,54 4,08 60,62 
Perfil I 10". KG 2,20 4,10 86,36 
Tábua de pinho de 3ª DB 1,75,00 490,00 180,00 
Madeiril 14mm M2 22,20 32,80 47,74 
Brita 2 M3 30,00 46,00 53,33 
Areia M3 27,00 35,00 29,62 

 
São dados impressionantes que gritam contra os 12% do Ministro da Fazenda. 
Sr. Presidente, não quero demorar-me nesta Tribuna, mas desejo, também, aqui incorporar, como 

uma contribuição ao esclarecimento do povo brasileiro, a presença ontem, no Gabinete do futuro Presidente 
da República, General Ernesto Geisel, da Sra. Maria Luiza Carneiro Campelo, Presidente da Cruzada 
Democrática Feminina de Pernambuco e que estava acompanhada da Sra. Angela de Araújo Barreto 
Campelo. 
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Diz o jornal Correio Braziliense: 
As dirigentes da Cruzada Democrática Feminina, de Pernambuco, estiveram com o coronel Moraes 

Rego. Entregaram um documento, que mostra a insatisfação no Nordeste pelo custo de vida e o 
desemprego em massa. Acham que o Governo deveria apresentar o custo de vida baseado em dados que 
abrangessem apenas os gêneros de primeira necessidade. "A carne, no Nordeste – disse dona Maria Luiza 
– teve elevação este ano em mais de sessenta por cento." 

Informou ainda que no documento consta uma amostragem de opinião pública, levantada na zona 
rural, cidades e nos subúrbios, além de uma tabela contendo os preços de gêneros de primeira 
necessidade, com os reajustes ocorridos no atual período. 

A notícia, também encontrada no Diário de Brasília, continua, divulgando que a Sra. Maria Luiza 
Carneiro Campeio, presidente da Cruzada, virá a Brasília se entender com a Bancada Pernambucana. 
Espero, portanto, que seja dessa Bancada que parta o clamor contra o aumento do custo de vida, o 
vertiginoso aumento do custo de vida que, também no Nordeste, zomba das afirmações de 12% que estão, 
a cada momento, sendo divulgados pelo Governo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Franco Montoro. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Comissão de Justiça do Senado 

deverá apreciar, nos próximos dias, a questão de ordem que levantamos sobre os prazos para exame do 
projeto governamental relativo aos direitos autorais. 

A Presidência, indeferindo a questão de ordem, recorreu de ofício, à Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Pretende o Governo que a matéria seja estudada debatida e aprovada pelo Congresso no prazo 
excepcional de 40 dias, o que significa apenas 8 dias para apresentação de emendas! 

A essa pretensão opomos duas razões objetivas, fundadas rigorosamente no texto constitucional e no 
interesse público. 

Primeiro, a complexidade e a importância de um Código de Direitos Autorais tornam impossível seu 
exame sério pelo Congresso no exígüo prazo de 40 dias. 

Segundo, a Constituição vigente proíbe expressamente a limitação de prazos nos exames de projetos 
de codificação. 

Diz o art. 51, § 6º da Constituição: "O disposto neste artigo (prazos excepcionais) não se aplicará aos 
projetos de codificação". 

Quanto à exigüidade de tempo convém lembrar alguns fatos: 
O Poder Executivo vem elaborando o Projeto de Código de Direitos Autorais desde o ano de 1967, 

data em que o Presidente Costa e Silva, pelo Decreto nº 61.239, de 25 de agosto daquele ano, organizou "a 
Comissão de Coordenação e Revisão de Projetos de Códigos" e nomeou o Relator do Código de Direitos 
Autorais. Se o Executivo despendeu seis anos para estudar esse código, como pode pretender que o 
Congresso o faça em 40 dias? 

O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. FRANCO MONTORO: – Com prazer. 
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª há de me permitir assinalar que os fatos  

brigam violentamente com a afirmativa de V. Ex.ª O Congresso tem à sua disposição  
a matéria chamada Direitos do Autor pelo menos desde 1955, quando, 
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me parece, surgiu o primeiro projeto, e depois vários outros, inclusive de autoria de correligionários de V. 
Ex.ª, na Câmara dos Deputados. Essa matéria, então, conta com subsídios valiosos nos próprios arquivos 
das duas Casas. E vou dizer a V. Ex.ª que é muito relativa essa pretensa verdade. Porque o Código de 
Processo Civil, que é de complexidade muito maior do que o Projeto de Lei de Direitos do Autor, foi 
apreciado, pelo Senado Federal, em pouco mais de trinta dias. Então, vê V. Ex.ª que, num esforço, com 
boa-vontade, com percuciência – e essas qualidades não faltam, principalmente a V. Ex.ª, porque a nós 
outros, frades menores, não faltam, quer dizer, pelo menos com dedicação, mas ausência de má-vontade, 
poderemos, nesse prazo, estudar. Melhor seria, e mais conveniente, que o Governo tivesse dado prazo 
maior. Entretanto, por isso, deixaremos de ter oportunidade válida para, com lucidez e propósito de 
eficiência, apreciarmos esta importante matéria. No mais, V. Ex.ª está repetindo argumentos que aduziu 
aqui, na sessão do dia dezoito, com prolongamento para a noite parlamentar de ontem, os quais já são por 
demais conhecidos. 

O SR. FRANCO MONTORO: – V. Ex.ª traz novo argumento, realmente interessante. Existem em 
andamento, no Congresso, diversos projetos de códigos autorais... 

O SR. EURICO REZENDE: – Vinte! 
O SR. FRANCO MONTORO: – Uns vinte, e que datam de mais de dez anos. Pois bem, o Executivo, 

usando todo esse cabedal, despendeu seis anos para chegar a uma conclusão. É o mesmo material de que 
dispomos, o que foi utilizado pelo Governo. Ora, se ele precisou de todo esse tempo, como pode pretender 
que só tenhamos oito dias para emendar e quarenta no máximo, que é o prazo fatal para o Congresso 
decidir? 

O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador.) Não queria dizer, 
mas vou fazê-lo: a interpretação deve ser outra. Se o Congresso Nacional não teve capacidade, de 1946 
para cá, de redigir, de elaborar a Lei... 

O SR. FRANCO MONTORO: – Não apoiado: V. Ex.ª leva para um ponto que não coloca bem o 
Congresso Nacional! 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª está adivinhando! 
O SR. FRANCO MONTORO: – Que V. Ex.ª defenda o Executivo, admite-se; mas que tente injuriar o 

Legislativo, afirmando que foi falta de capacidade do Congresso, isso não pode ser aceito sem protesto! 
O SR. EURICO REZENDE: – Se V. Ex.ª faz o protesto, vou prosseguir com o aparte. Se me permitir. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Claro, V. Ex.ª tem o aparte. 
O SR. EURICO REZENDE: – O Congresso manifestou incapacidade, ou desatenção, ou 

desinteresse, porque essa matéria estava à sua disposição desde 1945; numa época em que, na opinião do 
nobre Senador Nelson Carneiro, dizia-se que o Poder Legislativo tinha muito prestígio, enquanto, hoje, não 
o possui. E não fez a Lei! Então, o Executivo resolveu tomar a iniciativa. Falta-nos, portanto – e isso precisa 
ser confessado – falta-nos, pelo menos, relativa autoridade para reclamar. A nossa inadimplência confronta-
se, agora, com a pressa do Poder Executivo em dotar o País de uma Lei à altura dos seus interesses. Esta 
é a verdade. Não se trata de injúria, mas de uma crítica respeitosa. Porque, no campeonato da defesa do 
Poder Legislativo, V. Ex.ª, ou qualquer Parlamentar, pode empatar comigo; derrotar-me, jamais! 

O SR. FRANCO MONTORO: – O nobre Senador Eurico Rezende, depois de se declarar  
"frade menor", faz confissão contrita. A acusação que S. Ex.ª faz dirige-se não a todo o Congresso,  
porque uma parte dele apresentou, inclusive, projeto, como o recentemente proposto pelo Deputado  
Freitas Nobre, projeto atualizado, fundado na melhor doutrina nacional e internacional. S. Ex.ª veio 
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da França com o título de Doutor, precisamente, em Direitos Autorais, e o seu Projeto não teve tramitação. 
Evidentemente, a culpa não cabe ao MDB, mas à Maioria. 

S. Ex.ª se confessou contrito e espero que haja arrependimento e o propósito de que, no futuro, não 
se repita esta falta, para que o Congresso dê prosseguimento normal aos projetos sérios, aqui 
apresentados, os quais não tiveram a tramitação necessária até o momento em que o Poder Executivo se 
lembrasse de mandar um projeto ao Congresso. Aí se levanta o espírito público, para defender a 
elaboração de um Código, que só se tornou oportuno quando o Governo resolveu assim! 

A defesa, positivamente, está mostrando a falta total de razões, como está sendo desservido o 
Congresso Nacional, ao aceitar docilmente o prazo que lhe é imposto, como se fosse um escolar, para, em 
oito dias, redigir emendas e, em quarenta, decidir sobre essa matéria, quando temos a nosso favor, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, um texto constitucional expresso, que determina de forma clara: art. 51, § 6º, 
da Constituição: "O disposto neste artigo (prazos excepcionais) não se aplicará aos Projetos de 
Codificação". 

A Constituição foi mais ampla. Não usou a palavra código, que é mais restrita; usou a palavra 
codificação, que é mais ampla. 

É evidente que estamos diante de um Projeto de Codificação. 
Quero lembrar, ainda, em relação à exigüidade de prazo, para proteger o bom nome do Poder 

Legislativo e apontar a parcela de responsabilidade que cabe ao Executivo – que o Governo já excedeu de 
muito o prazo legal de 120 dias de que dispunha para regulamentar a chamada "Lei dos Sucos", que obriga 
os refrigerantes de frutas a conter o suco natural correspondente. Projeto do maior interesse nacional, 
projeto contra o qual se erguem algumas firmas estrangeiras que preferem continuemos a consumir 
essências importadas, em lugar de utilizar as frutas produzidas pelo trabalhador brasileiro. De interesse da 
saúde pública, porque o Brasil já foi notificado pela Organização Mundial de Saúde de que a dose de 
cloretos e outras substâncias nocivas à saúde, que constam dos refrigerantes vendidos no Brasil, já 
ultrapassou o limite fixado pelos padrões internacionais de saúde pública. Pois bem, aprovado o Projeto, o 
prazo de 120 dias era fixado para que o Governo regulamentasse aquela Lei. Passaram-se mais de 300 
dias, e o Governo não regulamenta esse artigo! 

A Maioria informou que dentro de 10 dias seria feita a regulamentação, mas até agora não houve 
qualquer notícia a esse respeito. 

E o Executivo continua a não cumprir o seu dever de regulamentar em 120 dias lei de interesse 
público, interesse reconhecido pelo Congresso, reconhecido pelo Executivo, que sancionou e que incluiu no 
texto da Lei a disposição relativa à regulamentação no prazo de 120 dias. 

Se o Executivo não conseguiu regulamentar em 300 dias um simples artigo de lei, como pode 
pretender que o Congresso estude, debata e aprove o Código dos Direitos Autorais, em 40 dias? 

Há, evidentemente, dois pesos e duas medidas. Ao Executivo pode tudo, ao Legislativo, nada! 
Para fugir à proibição constitucional de prazos limitados para o exame de Códigos, o Governo 

eliminou do Projeto enviado a palavra "Código". Mas, esta eliminação feita na hora da remessa do Projeto 
ao Congresso, essa eliminação não tem o mérito de modificar a natureza das coisas e retirar do Projeto a 
sua características de "Código". 

Desde 1967, em atos oficiais, a matéria vem sendo tratada pelo Executivo como tal – sempre em 
referência a Código. Todos os atos oficiais se referem ao "Código" de Direitos Autorais. Ainda 
recentemente, foi enviada pelo Executivo e aprovada pelo Congresso a Mensagem relativa ao "Código da 
Propriedade Industrial". 



– 305 – 
 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a matéria ganha aqui nitidez lógica que não pode merecer qualquer 
contestação. Trata-se de matéria nova – o Direito sobre Bens Imateriais, Propriedades sobre Bens 
Imateriais – que consta de duas partes: o Direito de Propriedade Industrial e os Direitos Autorais. É a 
mesma matéria, são dois Códigos. O primeiro já foi enviado e aprovado; o segundo era evidentemente 
Código! 

Vamos ter uma situação assimétrica, inteiramente contrária à boa ordem e lógica da legislação. A 
Propriedade Imaterial vai ficar, em parte, regulada pelo Código de Propriedade Industrial e, em parte, por 
uma lei que não é código. E não é código como expediente de última hora, porque é evidente que toda essa 
tradição das informações prestadas pelo Governo, que constam de atos oficiais, da Comissão Geral de 
Códigos, da designação do Relator para o Código de Direitos Autorais, para o novo Relator, e todas as 
referências à matéria e os demais projetos também se referem a Código. 

O Projeto Freitas Nobre recebeu da Mesa do Congresso o título de "Código de Direitos Autorais"'. 
Somente agora, no momento da remessa do Projeto ao Congresso, verificando que restam apenas 

alguns dias para o encerramento da Sessão Legislativa, é que o Governo decidiu suprimir a designação 
"Código" e tentar, assim, escapar à vedação constitucional. 

Ademais, Sr. Presidente, inúmeros setores da comunidade brasileira – escritores, jornalistas, 
músicos, radialistas, fotógrafos, cinegrafistas, etc. têm o direito de participar com suas sugestões e críticas 
na elaboração de um Projeto sobre Direitos Autorais. 

Tenho em mãos um ofício que acabamos de receber, do Sr. Humberto Teixeira, representando várias 
associações, e termina S. S.ª o Ofício, com as seguinte palavras: 

"Em face da evidência de que, contrariamente à tese esposada pela nossa classe em favor de uma 
Consolidação de Leis do Direito Autoral, é intenção do Executivo promulgar esse Código do Autor, 
apelamos veementemente para que seja respeitada a promessa formal de S. Ex.ª o Senhor Presidente da 
República, feita aos líderes da numerosa classe de autores, de compositores e de intérpretes, de que 
nenhum código, ou lei especial seria promulgada sem que previamente fossem ouvidas as sociedades de 
autores, compositores e intérpretes, sem dúvida, os interessados mais legítimos deste assunto." 

O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. FRANCO MONTORO: – Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex.ª, nobre Senador Eurico 

Rezende. 
O SR. EURICO REZENDE: – O Sr. Humberto Teixeira, aliás uma das figuras bem aplaudidas neste 

País, pelo seu preparo e pela sua honradez, apresentou Projeto, na Câmara e, naturalmente, fiel à tese que 
expôs nesse Ofício parcialmente reproduzido por V. Ex.ª, teve o cuidado de ouvir todas as classes 
interessadas antes de apresentar sua proposição. Então, a Câmara dos Deputados deve ter, através do 
Projeto "Humberto Teixeira", todas as reivindicações da numerosa classe. 

O SR. FRANCO MONTORO: – Mas, quem deve ouvir é o Congresso, não o Sr. Humberto Teixeira., a 
quem respeito, mas, digo a V. Ex.ª, não conheço. Pode ter ele toda a capacidade e toda a competência, 
mas quem deve ouvir é o Congresso, e ouvir naquele estilo parlamentar, aberto, do debate nas Comissões 
em que a pessoa fala, recebe as perguntas... 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª não disse que o Deputado Freitas Nobre apresentou projeto?... 
O SR. FRANCO MONTORO: – Apresentou projeto para ser debatido e examinado. Nem o Projeto do 

Deputado Freitas Nobre... 
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O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª disse que ele perlongou a velha Europa e lá recrutou as luzes, e 
que essas luzes estão implantadas à sua proposição. 

O SR. FRANCO MONTORO: – Não! 
O SR. EURICO REZENDE: – De modo que já é uma contribuição. Temos mais de 20 projetos sobre 

Direito de Autor. Então, nós temos matéria-prima abundante para, no seu exame, feita a seleção, 
compormos a Lei adequada. 

O SR. FRANCO MONTORO: – Em oito dias, não dá nem para ler, aqui na Capital, esses textos. E, 
note-se: a legislação, como obra de um congresso, é assunto que deve ser tratado com a participação da 
comunidade. É por isso que as Comissões se reúnem de portas abertas; é para isso que a matéria é 
publicada. A publicidade, a controvérsia, o debate no processo legislativo é algo essencial à gravidade da 
Lei,... 

O SR. EURICO REZENDE: – Na opinião de V. Ex.ª. 
O SR. FRANCO MONTORO: – ...a qual se vai destinar, a todo o País. 
Vamos, fazer aquilo que já se tem feito, com graves prejuízos para o Direito Brasileiro: vamos legislar, 

aqui em Brasília, para duas ou três Capitais próximas. O resto do Brasil não tomará conhecimento, sequer, 
do texto enviado pelo Governo, muito menos das emendas, do trabalho de reflexão, de decantação, que é 
necessário à elaboração de Códigos. E foi assim que o Congresso ganhou a consideração da História – e, 
neste momento, comemoramos o Sesquicentenário do Congresso Nacional, daquele Congresso que fez o 
Código Civil, que fez o Código Comercial de 1850 e ainda hoje está em vigor; Códigos debatidos com a 
participação de professores, de especialistas, dos interessados. 

O SR. EURICO REZENDE: – O Código Comercial está quase totalmente em desuso. 
O SR. FRANCO MONTORO: – É assim que se faz um código. O código não é obra de gabinete. E é 

a opção que devemos, tomar. Somos, uma democracia, somos um congresso. Há um processo legislativo 
definido na Constituição. Esse processo legislativo determina que as matérias sejam remetidas às 
Comissões competentes; sejam publicadas as emendas apresentadas; os projetos, as sugestões. Que o 
debate, se trave e que, afinal, depois de passar pela Câmara e pelo Senado, como câmara revisora, se 
chegue a um resultado final. 

Nada disso vai ser observado no caso. Por quê? Porque a matéria não é de interesse? É! A matéria 
não é complexa? – É! 

Os argumentos lembrados pelo nobre Senador Eurico Rezende demonstram sobejamente a 
importância, a gravidade e a complexidade da matéria. 

Pois bem temos oito dias para emendar o Projeto e mais trinta e dois para a aprovação definitiva! 
Sr.. Presidente, advertido de que meu tempo está terminado, concluo, dizendo que, por todas essas 

razões, o Poder Legislativo, no exercício independente e digno de suas funções, não pode aceitar essa 
precipitação, que contraria o texto constitucional e o interesse público. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Com a palavra o nobre Sr. Senador João Cleofas. 
O SR JOÃO CLEOFAS: – Sr. Presidente e Srs. Senadores, representante de Pernambuco nesta Alta 

Casa do Parlamento, creio ser um indeclinável dever registrar acontecimento de incontrastável significação 
e importância, seja para o Estado, como igualmente para o Nordeste e, bem assim, pode-se afirmar, para a 
própria Nação brasileira. 

Na verdade, trata-se de uma iniciativa do Governo de Pernambuco, de repercussão nitidamente 
nacional, que, uma vez executada, irá modificar fundamentalmente o panorama econômico e social de toda 
aquela Região. 
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Não tenho dúvida, Sr. Presidente em proclamar que sua repercussão será de tal importância e, de tão 
elevado alcance para a economia do Nordeste como o foram, tanto o complexo hidrelétrico de Paulo Afonso 
– instalado sob a Direção da Companhia Hidroelétrica do São Francisco S.A., como a criação do Banco do 
Nordeste ou a instituição da entidade de coordenação do desenvolvimento regional, constituída pela 
SUDENE. 

Quero referir-me, especificamente, ao fato de terem sido abertas recentemente, com a presença 
prestigiosa do Governador, as propostas de pré-qualificação e de posterior classificação, de firmas de 
Engenharia e Consultoria interessadas na elaboração do Anteprojeto do Complexo Industrial e Portuário de 
SUAPE. 

Os elementos que serviram de base à referida concorrência derivam dos estudos iniciais de 
sondagem batimétrica e geofísica, na costa de SUAPE, contratados pelo Governador Eraldo Gueiros no 
início do ano, com a firma ENCAL – Engenheiros Consultores Associados S/A. 

O Complexo Industrial de SUAPE constitui um elemento fundamental do programa de ação 
concentrada estabelecido pelo Governo pernambucano, no qual se evidencia a sua capacidade de divisar o 
futuro e sua visão de um horizonte mais amplo, seja para Pernambuco, como para toda a região nordestina. 

Quero crer também, Sr. Presidente, que SUAPE proporcionará ao Nordeste, em geral, e a 
Pernambuco, em particular, as condições fundamentais que ainda hoje lhes faltaram, em sua maior parte, 
para ingressarem de forma inequívoca num processo de desenvolvimento integrado com o País, diminuindo 
as disparidades regionais que, apesar de tanto esforço empreendido, cada vez mais tendem a se acentuar. 

Inscreveram-se, para efeito de habilitação à concorrência aberta, seis grandes empresas nacionais de 
engenharia, estudos técnicos e planejamento, obedecendo-se aos termos do Decreto nº 64.345, que fixa 
normas para a contratação de serviços objetivando o desenvolvimento da Engenharia nacional. 

Os estudos deverão prover a infra-estrutura do complexo, os elementos técnicos de engenharia do 
futuro porto e seus respectivos acessos terrestres, através dos quais se determinará a sua função objetiva. 
Estão, por isso, previstos, como principais trabalhos, os estudos básicos e o respectivo plano diretor, tanto 
do Complexo Industrial como do seu porto, os projetos de engenharia e o planejamento da supervisão das 
obras. 

Deverá ainda ser proposto programa prioritário das obras e respectivos estudos de viabilidade 
econômico-financeira, visando às negociações para o financiamento, destinado à implantação do projeto. 

O prazo estipulado para entrega final dos trabalhos de consultoria deverá ser de nove meses. 
Tem em vista o Governo de Pernambuco, com a iniciativa do complexo marítimo-industrial, prover a 

instalação de um terminal marítimo, de um estaleiro de reparos de navios, inclusive para superpetroleiros, 
porta "containers" e supergraneleiros, além da criação de um distrito industrial para exportação, onde se 
instalarão indústrias voltadas para o exterior, um distrito industrial em condições portanto de acomodar 
pólos manufatureiros de fertilizantes, sucroquímico e mecânico-metalúrgico. 

Uma área de terras contíguas ao terminal marítimo industrial, de mais de 30.000 hectares, está 
reservada para aquelas finalidades industriais. 

Além disso, vale registrar que SUAPE se localiza a uma distância de 20 km do atual Distrito Industrial 
do Cabo, onde já estão sediadas numerosas indústrias, instaladas graças aos incentivos da SUDENE. 

Volta-se assim Pernambuco, sob o comando do seu eminente Governador, para  
a implantação, sob forma nitidamente prioritária, de indústrias germina- 
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tivas e dinâmicas bem como para outras dirigidas a favor do nosso comércio exterior. 

A realidade é que Pernambuco – como o Nordeste em geral – não dispõe de uma infra-estrutura 
amplamente capacitada a possibilitar, em economia de escala, produção a baixo custo e, portanto, com 
capacidade competitiva, em qualquer tempo, nos mercados nacional e internacional. 

O Nordeste, como um todo, não tem asseguradas essas condições. Pernambuco dispõe-se a torná-
las realidade, empenhando-se em ofecere um complexo industrial a ser operado com a mais racional 
tecnologia, de par com a vantagem locacional sem similar no País. 

A viabilidade da sugestão de SUAPE foi lembrada em estudo sobre o desenvolvimento econômico de 
Pernambuco e do Nordeste, feito em 1995, pelo Padre Lebret, como a primeira alternativa válida em lugar 
da ampliação e modernização do Porto do Recife, já então carente de maiores possibilidades de expansão. 

Decorridos mais de três qüinqüênios, foi considerada pelo Governador de Pernambuco aquela 
sugestão inicial como merecedora de maior atenção. 

Levou em conta o Governo estadual que, do litoral da Bahia até o litoral do Estado do Maranhão, não 
se encontra uma situação com cotas de calado natural mais profundo e mais próximo do continente, que a 
Região do cabo Santo Agostinho, ao sopé do qual se localiza SUAPE. 

Vale recordar, nesta oportunidade, que a 28 de janeiro de 1808, D. João VI, passando pela Bahia, 
aconselhado pelo seu Ministro, o Visconde de Cairu, abriu os portos brasileiros à navegação internacional. 

Naquela data, segundo referiu em conferência, o saudoso historiador Jordão Emerenciano, o 
Visconde de Cairu já considerava que a enseada marítima em torno do cabo de Santo Agostinho, onde os 
portugueses, para defendê-la, construíram a fortaleza de igual nome, deveria ser considerada como o 
ancoradouro abrigado e preferido para todo o extenso litoral entre Salvador e São Luís do Maranhão. 

O Governo do Estado, apoiado em estudos levados a efeito pelos técnicos do CONDEPE – Conselho 
de Desenvolvimento Econômico do Estado, não vacilou em considerar a viabilidade do projeto. 

É de sua iniciativa a demarragem desse empreendimento de audácia e de coragem, tendo, por isso 
mesmo, contratado os estudos relativos à sondagem batimétrica e geofísica. 

Os levantamentos da sua viabilidade técnica e econômica estão na órbita até então do Executivo 
estadual, tanto assim que foi incumbida à Fundação de Estudos do Mar, através do seu Presidente, o 
Almirante Paulo Moreira da Silva, também Diretor do Instituto de Pesquisas da Marinha, a prosseguir o 
exame do assunto com a maior objetividade. 

O estudo elaborado por aquela entidade, afastou quaisquer dúvidas e vacilações porventura ainda 
existentes, deixando nitidamente acentuada que a iniciativa do Governador de Pernambuco ajusta-se 
antecipada e integralmente com o mais feliz oportunismo à salutar política do Governo Federal, orientada no 
sentido da criação de amplos terminais marítimos e dos corredores de exportação em franca execução nos 
Portos de Paranaguá, Santos, Rio Grande e Tubarão, no Espírito Santo. 

É oportuno referir que o eminente Presidente Médici definiu, a partir de março de 1972, o Programa 
dos Corredores de Exportação, visando à preparação de estudos e projetos para identificar pontos de 
estrangulamento das nossas futuras exportações. 

Já no ano corrente o Chefe do Governo aprovou a execução da segunda  
fase do Programa, cujos projetos alcançando investimentos superiores a Cr$ 
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2.920 milhões, estão permitindo expressivos melhoramentos de infra-estrutura básica nos quatro corredores 
de exportação inicialmente fixados – e acima referidos – para Rio Grande, Paranaguá, Santos e Vitória. 

O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. JOÃO CLEOFAS: – Com prazer. 
O SR. EURICO REZENDE: – Devo dizer que, com o discurso de V. Ex.ª, se nota que Pernambuco e, 

por via de conseqüência, o Brasil estão vivendo um grande dia no Senado, horas altas no Congresso 
Nacional. Não tenho relacionamento pessoal completo com o eminente Governador Eraldo Gueiros. 
Conheci-o no Rio pouco antes de S. Ex.ª assumir o Governo e, na interlocução que mantivemos, percebi ser 
ele um homem tolerante, vocacionado para o liberalismo político e para uma intervivência cordial com seus 
companheiros. Depois, passamos a ter notícia do seu trabalho pertinaz em favor da solução dos problemas 
de Pernambuco. E agora V. Ex.ª, através do seu pronunciamento, coloca o Governador de Pernambuco 
numa posição de vanguarda, senão mesmo de pioneirismo, naquele Estado, pelos empreendimentos que 
se propõe realizar. Verifica-se, então, que, ao revés de uma atitude de lágrima e de pessimismo, que 
sempre se exibe no Congresso Nacional, o Nordeste, particularmente Pernambuco, como V. Ex.ª salienta, 
está empreendendo uma política de audácia e de coragem. O Governador Eraldo Gueiros revelou-se, 
então, segundo o oportuno e brilhante discurso de V. Ex.ª, um plantador de carvalhos e a posteridade 
saberá debruçar sobre ele a efusão e a sinceridade do seu agradecimento pelo grande serviço, pelo grande 
Governo que está desenvolvendo em Pernambuco. E V. Ex.ª faz muito bem em salientar esta iniciativa, 
porque o faz com a experiência não só de parlamentar, mas também com a experiência de homem de 
Executivo que foi, em termos de Ministro, em Governo passado, dando aqui o seu testemunho insuspeito e, 
mais do que o seu testemunho o seu estímulo, o calor do seu incentivo em favor do prosseguimento da 
grande obra governamental que se desenvolve em Pernambuco. 

O SR. JOÃO CLEOFAS: – Agradeço a lúcida intervenção de V. Ex.ª, que vem situar a posição exata 
do Governador de Pernambuco, no exame e na iniciativa da solução de problemas de vital interesse, direi 
mesmo, para toda a Nação brasileira, como V. Ex.ª vai ver dentro de pouco tempo, através do resumo que 
faço aqui, dando um depoimento sincero e singelo, no que representa, para o Brasil, aquela iniciativa 
pioneira que o Governador de Pernambuco tomou compromisso de levar avante. 

No montante dos recursos acima referidos para os corredores de exportação estão incluídos 
financiamentos externos do Banco Mundial e da Organização Internacional do Café. 

Tenho como certo que o Governo da União, através do Ministério do Planejamento, cujo titular vem-
se empenhando com o mais alto discernimento e elevado senso patriótico, pela execução de vários e 
benéficos programas e sistemas de desenvolvimento regional, não deixará de estar, nesta oportunidade, 
seriamente preocupado em prestigiar a iniciativa do Governo de Pernambuco, incluindo-a entre numerosas 
programações do seu Ministério que tão nitidamente vêm identificando os interesses regionais com os 
interesses nacionais, em casos como esse em que ambos se integram e se confundem. 

De resto foi exatamente esse o objetivo que determinou a instituição do Decreto nº 72.062, de 6 de 
abril de 1973 de criação do Fundo de Desenvolvimento de Programas Integrados, destinado a prover apoio 
financeiro: 

Art. 1º – Item I – a Programas Regionais Integrados; item II – a Distritos e Núcleos Industriais para 
desconcentração da atividade industrial no País; item III – Programas Integrados Urbanos; item IV – outros 
tipos de programas integrados. 

Tudo isso, aliás, está contido entre as metas principais do I Plano Nacional  
de Desenvolvimento Econômico e Social, que visa primordialmente uma ampla 
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disseminação dos resultados do progresso econômico, alcançando todas as classes de renda e todas as 
regiões. 

E por isso mesmo o PNDES disciplina e subordina, dentro dos seus objetivos gerais e específicos, os 
planos regionais de desenvolvimento. 

Vale lembrar ainda mais que tendo sido aprovado pelo eminente Chefe da Nação, um esquema 
especial de apoio aos Estados do Maranhão Piauí e Ceará, conforme Exposição de Motivos EM 7/73 e EM 
9/73, dos Ministérios do Planejamento, da Fazenda e dos Transportes, no qual se inclui apoio financeiro à 
implantação de um distrito industrial e de um corredor de transportes em Fortaleza. 

O eminente Sr. Ministro Reis Venoso deverá, logicamente, promover os entendimentos finais com o 
Governo de Pernambuco para estabelecer as bases de apoio idêntico ao nosso Estado. 

Muito me apraz, igualmente registrar nesta oportunidade que, por iniciativa da representação de 
Pernambuco, em ambas as Casas do Legislativo, e a qual mereceu aprovação do eminente Chefe do 
Governo, o terminal marítimo de SUAPE foi oficialmente incluído no Plano Nacional de Viação, aprovado 
pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro último. 

É evidente que, a agressiva política de estimular à exportação formulada com tamanho senso de 
previsão, lucidez e discernimento, pelo Governo da União, terá o seu mais sólido e indispensável ponto de 
apoio na facilidade de transporte terrestre e marítimo dos produtos exportáveis. 

O SR. MILTON CABRAL: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. JOÃO CLEOFAS: – Com muito prazer, nobre Senador. 
O SR. MILTON CABRAL: – Nobre Senador, representante de Pernambuco, desejo parabenizá-lo por 

trazer ao conhecimento desta Casa os detalhes do grande projeto que o Governo de Pernambuco pretende 
realizar, ao construir o Porto de SUAPE. V. Ex.ª sabe muito bem que uma das grandes deficiências da 
nossa Região é, exatamente, a estrutura portuária. O Nordeste recebeu toda a sorte de estímulos para 
desenvolver a sua indústria e agricultura. Através do Ministério dos Transportes, estamos presenciando, 
praticamente, a conclusão da rede básica, da rede rodoviária daquela Região, e são anunciados novos 
investimentos para ampliar a estrutura ferroviária. Portanto, no que se refere a transportes, o Nordeste está 
caminhando muito bem. Falta exatamente, a estrutura portuária. Hoje, V. Ex.ª traz os detalhes de SUAPE, 
que é, sem dúvida. o mais importante projeto iniciado por um Governo de Estado naquela Região. Nós, da 
Paraíba, temos o maior interesse na construção desse porto, porque, como V. Ex.ª sabe, até hoje o Porto 
de Cabedelo ainda não conseguiu condições para escoar normalmente a nossa produção. Certamente, uma 
moderna estrutura portuária em Pernambuco muito ajudará a economia paraibana. Era, apenas, o que 
queria acrescentar ao seu discurso. 

O SR. JOÃO CLEOFAS: – Muito me apraz a intervenção de V. Ex.ª, que fala, não defendendo 
interesse estadual, mas com a exata compreensão e a consciência de que o empreendimento que o 
Governador de Pernambuco realiza tem realmente uma significação regional, direi, mesmo, nacional. 

Considere-se que o Porto do Recife não oferece perspectivas capazes de atender às possibilidades 
compatíveis com as dimensões do transporte marítimo já atualmente existente. 

De fato, Recife, permanentemente assoreado pelos rios Capibaribe e Beberibe que, precisamente ali, 
operam sua confluência, possui um calado atual que somente pode atingir 10 metros. Inserido no próprio 
perímetro urbano da cidade, não se encontram áreas disponíveis próximas para instalações industriais, nem 
mesmo para depósitos de matérias-primas. 

Diante de uma situação tão precária acrescida pela deficiência de guindastes e equipamentos 
terrestres, os navios de cabotagem estão atualmente oferecendo resistência e dificuldade em escalar no 
Recife. 



– 311 – 
 

Nos projetos de expansão portuária dos Portos de Santos, Rio Grande e Recife, a cargo do DNPV, e 
os quais deverão ser executados através de financiamentos pelo Banco Mundial, prevê-se para Recife, 
conforme comunicado recentemente divulgado, daquele prestigioso órgão técnico, as únicas providências 
compatíveis com as suas minguadas possibilidades, como sejam, dragagem do canal de acesso ao 
ancoradouro interno de 10 para 11 metros, dragagem do próprio porto de 8 para 10 metros, construção do 
novo cais para fertilizantes e aquisição de equipamentos para respectiva movimentação e outras obras e 
instalações. Todas essas obras, depois de executadas em sua totalidade, ainda, serão incapazes de 
permitir a entrada e movimentação de navios de calado equivalente a 30.000 toneladas. 

Isto numa hora em que os navios de capacidade igual ou superior a 150.000 toneladas estão 
buscando os terminais marítimos ou ancoradouros  em várias regiões, situados todos eles não em zonas 
portuárias internas, mas em zonas de águas de grande profundidade. 

Vale ainda observar, e aqui o faço com certa melancolia, que a própria instalação inaugurada o ao 
passado e destinada a funcionar como terminal de movimentação e embarque de açúcar a ser exportado 
para o exterior, vem apresentando o duplo inconveniente da limitada capacidade do cais de acostamento, 
como também do notório estrangulamento de tráfego da área contínua à zona portuária que se confunde 
com a própria zona urbana, de trânsito difícil e limitado. 

Vale notar que Pernambuco vem liderando invariavelmente a exportação de açúcar e de melaço 
residual para os mercados externos. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – V. Ex.ª me permite um aparte? 
O SR. JOÃO CLEOFAS: – Com muito prazer. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Eminente Senador João Cleofas. V. Ex.ª que tem a autoridade de 

conhecedor dos problemas do Nordeste e do seu glorioso Pernambuco,... 
O SR. JOÃO CLEOFAS: – Muito obrigado a V. Ex.ª. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – ...oferece ao Senado considerações de natureza técnica e política muito 

interessante. Quando V. Ex.ª analisa o problema portuário, ao dizer, neste instante, da melancolia que sente 
ao ver que essas instalações refletem incapacidade no funcionamento, V. Ex.ª está confirmando o 
fenômeno extraordinário por que este País passa, que é a aceleramento do desenvolvimento. Programa-se 
para cinco anos, em dois anos a capacidade programada se esgota, porque o desenvolvimento cresce em 
volume. A Nação marcha e, necessita-se, então, de novos reajustamentos para fazer face ao 
estrangulamento decorrente deste desenvolvimento. Naturalmente, como havemos sempre assinalado, não 
há aqui um paraíso; há um som de luta, com uma vitória que se esboça, decisiva e  nítida, que é a vitória do 
desenvolvimento, do crescimento nacional, na qual V. Ex.ª oferece a sua contribuição, traz o seu 
depoimento e mostra o engajamento das forças políticas de Pernambuco, através do comando do 
Governador, com o apoio do Presidente da República, para que o Nordeste, tendo porto, possa lançar as 
suas riquezas ao Mundo, contribuindo para o crescimento do Brasil, para o desenvolvimento mais efetivo da 
nossa Pátria. Parabenizo V. Ex.ª pela colocação patriótica que está fazendo no seu discurso de hoje a 
tarde. 

O SR. JOÃO CLEOFAS: – Muito obrigado pela sua intervenção. E V. Ex.ª vai ver, na exposição que 
continuarei aqui a fazer, como a Governador de Pernambuco revelou a sua capacidade de divisar o futuro 
da Região e o futuro do nosso País. 

Enquanto o Porto do Recife apresenta-se com possibilidades tão medíocres, no litoral de SUAPE, o 
oceano tem uma profundidade natural de 35 metros, podendo ser facilmente dragado até 42 metros, calado 
este, portanto, plenamente capacitado a receber qualquer petroleiro que venha a ser construído em período 
ainda dilatado, talvez nos próximos dez anos. 
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Cabe-me, por fim, referir que o projeto do complexo industrial de SUAPE está despertando a atenção 
e o interesse das grandes empresas internacionais. 

Assim, por exemplo, o grupo empresarial norte-americano chefiado por Daniel K. Luwig, detentor da 
maior frota mundial de petroleiros visitou Pernambuco e SUAPE por duas vezes, mostrando-se vivamente 
interessado na construção de um estaleiro naval de grande porte, destinado a acolher navios de até 
400.000 toneladas, com o objetivo de atender seus próprios petroleiros, em tráfego pelo Atlântico Sul, na 
rota entre Estados Unidos e Ásia, via África do Sul. 

Por sua vez, a National Buick Carrier, empresa associada ao Grupo Ludwig e que será a construtora 
do estaleiro, possui os seis maiores petroleiros do Mundo de 326.000 toneladas cada um. 

Diga-se, de passagem, que a frota de petroleiros de Ludwig soma 9 milhões e quinhentos mil 
toneladas – mais do dobro da totalidade da Marinha Mercante Brasileira. 

Também empresas japonesas como a Ishibias, igualmente articulada ao grupo norte-americano 
National Buik Carrier, pretendem concorrer ao projeto do estaleiro naval em SUAPE, para reparo de navios 
de 40.000 até 100.000 toneladas. 

O centro de reparos navais foi definido para SUAPE. na opinião unânime de tão categorizados 
interessados, uma vez que os navios ali dotados teriam um desvio mínimo – de suas rotas para os Estados 
Unidos e para a Europa. 

Realmente, a distância entre Filadelfia e Capetown. na África do Sul, é de 6.866 milhas, enquanto 
que a distância Filadélfia–Recife–Capetown é de 7.088 milhas. O desvio representa um alongamento de 
percurso tão-somente de 217 milhas. 

Se o desvio viesse porventura a ser feito para Vitória, no Espírito Santo, ou para o litoral fluminense, 
alongaria o seu percurso de forma substancial no tempo e na distância. 

Outro grupo japonês – a Samitomo Chemical – associado à União das Empresas Brasileiras, 
pretende instalar um pólo de fertilizantes em SUAPE, o qual representa investimento acima de US$ 150 
milhões, conforme carta-consulta enviada, tanto à SUDENE como ao Conselho do Desenvolvimento 
Industrial, do Ministério da Indústria e do Comércio. 

O estudo da viabilidade do empreendimento foi entregue, também, há dias passados, ao Governador 
de Pernambuco. 

Do referido estudo pode ser destacado, como argumento da mais expressiva valia, o seguinte trecho: 
"Até 1978 estarão em tráfego cerca de 500 navios com deslocamento variando de 150 a 500 mil 

toneladas – destes oitenta por cento estarão sendo utilizados no tráfego entre o Golfo Pérsico e os Estados 
Unidos ou Europa, via Capetown." 

Acresce, finalmente, que Pernambuco, pelas suas condições naturais e econômicas, terá logicamente 
instalada em breve prazo uma refinaria de petróleo, cuja instalação, já em cogitação pela PETROBRÁS, 
terá como suporte fundamental o terminal marítimo de SUAPE, situado também bem próximo ao complexo 
petroquímico, antiga COPERBO, que a PETROBRÁS através da  PETROQUISA recentemente adquiriu ao 
Estado. 

A área para a instalação da refinaria já foi selecionada e os estudos de solo, água e alguns estudos 
do mar, visando à instalação de unidades de carga e descarga líquida, foram preliminarmente esboçados. 

É oportuno mencionar que a PETROBRÁS constrói atualmente terminais marítimos em São 
Sebastião e na Guanabara, para atracação e descarga de óleo. 
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Vale ainda referir que o Governo norte-americano, diante de perspectivas sombrias para o seu 
abastecimento de petróleo e derivados, está cogitando seriamente de cooperar, financeiramente, para a 
construção de refinarias mesmo fora do seu território, que possam apresentar condições favoráveis de 
acesso e de distância para os seus portos, como é o caso de SUAPE. 

Sr. Presidente, diante destas informações, que muito me desvanece trazer ao conhecimento do 
Senado e do País, não tenho dúvida em afirmar que o Governo de Pernambuco com a sua grandiosa 
iniciativa, já devidamente oficializada através da Lei nº 5.917, pelo Ministério dos Transportes, terá 
consolidada a sua posição de pioneiro seguro da verdadeira renovação revolucionária do seu Estado, senão 
mesmo, de todo Nordeste brasileiro e por que não dizer, da própria Nação. (Muito bem! Palmas.) 
 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
José Guiomard – José Esteves – Clodomir Milet – Fausto Castelo-Branco – Jessé Freire – Domício 

Gondim – Paulo Guerra – Arnon de Mello – Teotônio Vilela – Augusto Franco – Leandro Maciel – 
Vasconcelos Torres – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Franco Montoro – Osires Teixeira – Italívio 
Coelho – Ney Braga – Lenoir Vargas. 
 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Está terminada a Hora do Expediente. 
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Item 1 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 1973 (nº 595-C/72, na Casa de 

origem), que dispõe sobre a retroatividade da opção pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, criado pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966, tendo: 
 

PARECER, sob nº 546, de 1973, da Comissão: 
– de Legislação Social, favorável, com a Emenda de nº 1-CLS que apresenta. 
Em discussão o projeto e a emenda. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação o Projeto, sem prejuízo da Emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
É o seguinte o Projeto aprovado: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 54, DE 1973 
 

(Nº 595-C/72, na Casa de Origem) 
 

Dispõe sobre a retroatividade da opção pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
criado pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966. 
 

Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Aos atuais empregados, que não tenham optado pelo regime instituído pela Lei nº 5.107, de 

13 de setembro de 1966, é assegurado o direito de fazê-lo com efeito retroativo a 1º de janeiro de 1967 ou à 
data da admissão ao emprego, se posterior àquela, desde que haja concordância por parte do empregador. 

§ 1º – O disposto neste artigo se aplica também aos empregados que tenham optado em data 
posterior à do início da vigência da Lei nº 5.107, retroagindo es efeitos da nova opção a essa data ou à da 
admissão. 
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§ 2º – Os efeitos da opção exercida por empregado que conte dez ou mais anos de serviço poderão 
retroagir à data em que o mesmo completou o decênio na empresa. 

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Passa-se à votação da Emenda.  
Em votação a Emenda nº 1-CLS. 
Os Srs. que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.). 
Está aprovada. 
A matéria irá à Comissão de Redação. 
É a seguinte a Emenda aprovada: 

 
EMENDA Nº 1-CLS 

 
Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação: 
"Art. 1º Aos atuais empregados que não tenham optado pelo regime instituído pela Lei nº 5.107, de 13 

de setembro de 1966, é assegurada a faculdade de fazê-lo, mediante acordo com o empregador, com efeito 
retroativo a 1º de janeiro de 1967, ou à data da admissão ao emprego, se posterior àquela. 

O SR PRESIDENTE ( Ruy Santos): – Item 2 
 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 87, de 1973, de autoria do Sr. Senador 
Benjamim Farah, que acrescenta parágrafo ao art. 521 da Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a 
assegurar, ao exercente de mandato sindical, o direito de perceber ajuda de custo a título de compensação 
de despesas de representação, tendo: 
 

PARECERES, sob nºs 547 e 548, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
– de Legislação Social, favorável. 
Em discussão o Projeto, em primeiro turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação o Projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O Projeto voltará, oportunamente, à Ordem do Dia, para o segundo turno regimental. 
É o seguinte o Projeto aprovado: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 87, DE 1973 
 

Acrescenta parágrafo ao art. 521 da Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a assegurar, ao 
exercente de mandato sindical, o direito de perceber ajuda-de-custo a título de compensação de despesas 
de representação. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O art. 521 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943, passa a vigorar com o acréscimo do seguinte parágrafo, passando seu atual parágrafo 
único a parágrafo primeiro: 

"Art. 521 – .................................................................................................................................................  
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§ 1º – ........................................................................................................................................................ 
 

§ 2º – Além de gratificação prevista no parágrafo anterior, a assembléia geral poderá conceder ao 
associado, quando no exercício de mandato na administração sindical, ao interventor ou a membro da Junta 
Governativa, uma ajuda-de-custo não excedente a três salários mínimos regionais, destinada a atender 
despesas de representação compatíveis com o respectivo cargo." 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Item 3: 
 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos termos do art. 297 do 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nº 84, de 1973, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, 
que elimina desigualdade na contribuição dos autônomos para a Previdência Social, acrescentando 
parágrafo ao art. 4º e suprimindo os parágrafos do art. 69 da Lei Orgânica da Previdência Social, tendo: 
 

PARECER, sob nº 533, de 1973, da Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela injuridicidade (com voto vencido do Sr. Senador Nelson Carneiro). 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 224, DE 1973 

 
Nos termos do art. 311, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 

de Lei do Senado nº 84, de 1973, constante do item 3 da Ordem do Dia, a fim de ser feita na sessão de 21 
de novembro de 1973. 

Sala das Sessões, em 24 de outubro de 1973. – Franco Montoro. 
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria figurará 

na Ordem do Dia da sessão de 21 de novembro. 
Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Há oradores inscritos. Tem a palavra o nobre Sr. Senador Milton Cabral. 
O SR. MILTON CABRAL: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago a debate, nesta tarde, um assunto 

um tanto árido – assunto técnico –, a respeito da inspecção e controle da qualidade. 
Este não é assunto ou problema exclusivamente brasileiro; é problema de todas as Nações 

desenvolvidas ou em desenvolvimento; todos os dias estamos preocupando-nos com ele. É uma lâmpada 
que não oferece a luminosidade, a durabilidade que se espera; é um pneumático que não roda a 
quilometragem especificada; é um produto farmacêutico que não oferece aquelas garantias conforme diz a 
bula; é um suco de fruta que tem ingredientes que não estão controlados; enfim, em todos os setores da 
produção, a inspeção e o controle da qualidade é realmente importante. Por esta razão, resolvi trazê-lo à 
tribuna do Senado Federal. 

A exigência da "qualidade" dos produtos fabricados por uma nação está na razão direta do 
desenvolvimento da mesma. Quando o Brasil, a partir de 1964, começou a arrancar para o 
desenvolvimento, passando a oferecer positivos resultados em numerosos setores, alguns de extraordinária 
performance quantitativa, é claro que passemos todos a procurar a correspondente qualidade do que se 
está fazendo. 

Em ambas as Casas do Congresso Nacional, os representantes do povo, preocupados com  
a defesa do consumidor, vêm propugnando por medidas efetivas que venham estabelecer uma  
política nacional sobre "qualidade". As classes empresariais ligadas à exportação, em encontros nacionais  
e manifestações de seus dirigentes, igualmente reclamam por um sistema de, controle de "qualidade". 
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A imprensa, vez por outra, levanta a questão de maiores exigências na "qualidade" dos nossos produtos. 
Um editorialista da imprensa carioca chamou a atenção para o significado do made in Brasil, ressaltando 
que "os mercados mundiais, além de requererem originalidade e preço competitivo de nossas mercadorias, 
também exigem qualidade". E se "quisermos fazer da exportação uma continuidade, sem a qual o comércio 
internacional não tem conseqüências permanentes, é a elevação do nível industrial que se refletirá no 
mercado interno, também despertado para um aprimoramento que não pode ser mais adiado". 

Esse aprimoramento e elevação de nível de qualquer setor produtivo é diretamente proporcional ao 
estágio alcançado pela tecnologia de cada um. A conclusão é que o crescimento econômico e o poder de 
competição no mercado internacional está, pois, condicionado ao grau de adiantamento da tecnologia. Nos 
países em crescimento, como é o nosso caso, o caminho mais curto para acelerar o desenvolvimento, nesta 
área, é forçar a transferência da tecnologia. E, sem dúvida, essa transferência, através da normalização, 
segundo os especialistas, pode resultar num grande sucesso. 

Num breve levantamento da situação constata-se que, em passado recente, os dispêndios no Brasil, 
com tecnologia, não ultrapassavam, na esfera oficial, a Cr$ 100 milhões, a preços de 1973. Para o biênio 
1973/1974, os recursos mobilizados elevaram-se a Cr$ 4,3 bilhões, cerca de US$ 700 milhões, o que 
mostra o extraordinário empenho de nossas autoridades em superar o atraso que já se fazia crônico. 

Com a estratégia estabelecida pela Política Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 
consubstanciada através do Plano Básico, aprovado pelo Presidente da República, em julho último, ao 
assinar, com todo o seu Ministério, o Decreto nº 72.527, ficaram asseguradas condições financeiras e 
programáticas, para fortalecer o esforço próprio de criação, absorção e adaptação nos vários setores que 
integram o sistema nacional de ciência e tecnologia. 

Está implícito, naturalmente, ao ser equacionada essa política, que a produção industrial resulte de 
processos e métodos que se caracterizem pelo equilíbrio entre três fatores básicos: originalidade, qualidade 
e competitividade. Há, portanto, que se pensar em impor uma "qualidade brasileira", de modo que o made in 
Brasil seja, de fato, um padrão aceito e, também, procurado. 

A bem da verdade, só depois de estabelecido o Plano Básico de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico é que surgiram efetivas condições para estabelecer, no País, a inspeção e o controle da 
qualidade. 

Entende-se que a boa qualidade provém de um bom projeto que determine ao produto apropriadas 
características, e possa, por isso, satisfazer plenamente o usuário. Assim, para que haja exata concordância 
ou fidelidade da produção para utilização comum, mesmo com peças procedentes de diversas fábricas e 
regiões, é imprescindível a obediência às Normas Técnicas estabelecidas para o material cogitado. Deste 
modo, sem a rigorosa observância às características e propriedades generalizadas, e referendadas por 
organismo competente, não será possível produzir com qualidade. Portanto, normalização e qualidade 
estão inter-relacionadas. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. MILTON CABRAL: – Com muito prazer, Senador José Lindoso. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Senador Milton Cabral, V. Ex.ª está fazendo um discurso, nesta tarde,  

de importância muito grande para o País. V. Ex.ª analisa o problema da inspeção da qualidade,  
projetando-o nas dimensões relativamente à importação, adaptação e criação da tecnologia  
brasileira e as nossas responsabilidades e ambições de nos projetarmos no mercado internacional.  
Quero congratular-me com o discurso de V. Ex.ª pela seriedade e preocupação em ajudar as autoridades  
no esclarecimento desse problema e em chamar a atenção da opinião pública para o mesmo. Desejo, 
ainda, assinalar que a questão é paralela a outra que muito nos preocupa, que é a da defesa  
do consumidor, a que V. Ex.ª se referiu. Quando se trata da inspeção da qualidade; quando, portan- 
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to, se levanta essa preocupação, estamos, implicitamente, defendendo, aí, o bom nome do País, mas 
também defendendo – e isto é fundamental – a posição do consumidor. Isto porque, se a qualidade é 
inspecionada, naturalmente os anúncios, elaborados pelas agências de publicidade, deverão reportar-se, 
exatamente, àquelas qualidades técnicas objeto da inspeção, que preocupa V. Ex.ª. Congratulo-me, repito, 
com V. Ex.ª. O discurso é sério, é oportuno, é válido e V. Ex.ª dá contribuição para uma debate, que não é 
sedutor para as imagens de retórica, mas profundamente necessário ao crescimento deste País. 

O SR. MILTON CABRAL: – Muito agradeço a intervenção de V. Ex.ª, pelo apoio que traz ao meu 
pronunciamento. De fato, V. Ex.ª tem razão. O problema do controle da qualidade é absolutamente 
fundamental para a defesa do consumidor. Aliás, essa defesa do consumidor, se baseia em dois pontos 
essenciais que são, exatamente, a qualidade e a política de preços. 

O SR. FRANCO MONTORO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. MILTON CABRAL: – Com muito prazer, nobre Senador Franco Montoro. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Desejaria, Senhor Milton Cabral, em aditamento às considerações do 

nobre Senador José Lindoso, ressaltar outro aspecto do pronunciamento de V. Ex.ª, que apresenta um 
interesse extraordinariamente profundo para o nosso desenvolvimento. Além da defesa do interesse do 
consumidor, que é fundamental para a nossa economia, a observação que V. Ex.ª faz, os dados que traz e 
o alerta para o problema têm uma grande conseqüência para o programa tecnológico, que é básico para o 
nosso desenvolvimento. Um país só se desenvolve quando passa a produzir com competência própria, com 
tecnologia nacional, como disse muito bem V. Ex.ª, e, para esse trabalho, o controle da qualidade, a que V. 
Ex.ª se refere, é contribuição fundamental, é o papel do Poder Público; uma das tarefas que incumbe ao 
Governo é precisamente essa. A iniciativa privada faz muita coisa, mas o Poder Público deve estar presente 
para orientar, fiscalizar e trazer sua cota para a melhoria qualitativa do nosso desenvolvimento. O discurso 
de V. Ex.ª é uma contribuição de sentido patriótico e fundamental, realmente, para o nosso 
desenvolvimento. Congratulo-me com V. Ex.ª. 

O SR. MILTON CABRAL: – Também agradeço a intervenção do nobre Representante de São Paulo, 
Senador Franco Montoro. S. Ex.ª tem toda razão. O controle da qualidade é uma conseqüência do 
progresso da tecnologia. É inadmissível pensar que um país que pretenda desenvolver a sua ciência e sua 
tecnologia possa fazê-lo abandonando uma política de normalização e de inspeção do controle da 
qualidade, tal é o inter-relacionamento entre eles. 

No resto da minha exposição, V. Ex.ª vai encontrar mais detalhada argumentação sobre o problema 
que V. Ex.ª abordou. 

O SR. FRANCO MONTORO: – Permite V. Ex.ª mais uma intervenção? 
O SR. MILTON CABRAL: – Com prazer, nobre Senador. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Não sei se V. Ex.ª se refere, no seu trabalho, à possível colaboração 

que a Universidade Brasileira pode prestar a esse desenvolvimento. Havendo o objetivo de integração da 
Universidade nos problemas da comunidade, com a existência de um grande aparelhamento técnico em 
nossas Universidades, este poderia ser aproveitado para colaborar nesse trabalho de cultura qualitativa, tão 
bem lembrado por V. Ex.ª. 

O SR. MILTON CABRAL: – Em resposta ao aparte de V. Ex.ª, quero aduzir o seguinte:  
o assunto que trago hoje é apenas um aspecto da tecnologia do País. E quando se debate esse  
assunto do controle da qualidade, como disse antes, fala-se num problema universal, não só do  
Brasil. Ele não poderia ser conduzido isoladamente por organismos oficiais. Ele só terá êxito e  
poderá ser plenamente executado se houver a integração de esforços entre os órgãos  
oficiais, o empresariado brasileiro e as Universidades. Mais adiante, V. Ex.ª vai verificar que 
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incluímos a colaboração das Universidades, dos seus laboratórios, dos seus institutos de tecnologia como 
peça importante no contexto que reclamos para o nosso País. 

O SR. FRANCO MONTORO: – Mais uma vez, as minhas congratulações a V. Ex.ª. 
O SR. MILTON CABRAL: – Ninguém põe em dúvida esta conceituação, que resulta de consenso 

universal. Tudo começa com o bom projeto, que induz à, originalidade, depois vem a metodologia da 
produção baseada nas Normas Técnicas, e, finalmente, a melhoria da produtividade, que possibilita a 
competitividade. Assim, quanto mais perfeita for a elaboração das normas e rigorosa a inspeção e 
certificação da qualidade, maiores são as possibilidades de solução para questões, como: 

– a proteção ao consumidor; 
– maior rapidez na absorção ou criação da tecnologia; 
– prevenção da poluição. 
O Professor Koaru Ishikawa, da Universidade de Tóquio, relacionou alguns resultados favoráveis 

comprovados no Japão, depois da obrigatoriedade do controle de qualidade na produção industrial: 
1 – melhor nível e uniformidade qualitativa; 
2 – melhor confiabilidade; 
3 – custos mais baixos; 
4 – melhor aproveitamento da mão-de-obra; 
5 – economia na inspeção e nos testes; 
6 – maiores facilidades para a comercialização; 
7 – melhor entendimento entre fornecedores e usuários; 
8 – melhores relações humanas no trabalho; 
9 – melhor conceito dos produtos. 
Se há um país onde poderemos buscar bons ensinamentos neste campo, este é o Japão. Sabe-se 

que nos últimos 20 anos o esforço despendido pelos japoneses no controle da qualidade permitiu que o 
referido controle não fosse imposto pelo Governo, mas adotado voluntariamente pelo empresariado. É a 
conscientização da livre concorrência e competição com o melhor produto. Aliás, a tendência que se 
observa nos demais países industrializados, inclusive nos de economia estatizada é a de incrementar o 
controle de qualidade e estimular a competição pela garantia à liberdade de concorrência. Quanto maior a 
concorrência, melhor para o país. Para isso são concedidos incentivos, prêmios e recompensas. As 
promoções oficiais procuram formar clima favorável. Completam o esforço os cursos intensivos, dentro e 
fora da empresa, abrangendo desde a alta direção até os trabalhadores. 

No Japão, foram treinadas, até agora, cerca de três milhões de pessoas em mais de 250.000 
pequenos centros especializados. Os resultados desse gigantesco empenho refletiram-se desde logo não 
só na melhoria da qualidade, mas, também na produtividade, na segurança e redução dos custos. 

Como todos sabem, o desenvolvimento tecnológico japonês deveu-se à incorporação de know-haw 
ao setor responsável pela produção de bens de capital, acompanhado de pesquisa, no sentido de refazer os 
conhecimentos importados, e de estabelecer seus próprios meios produtivos. 

Quero abrir um parêntese para lembrar aos Srs. Senadores um fato que todos constatamos:  
há bem poucos anos, quando se recebia o produto japonês, era sinônimo de quinquilharia,  
não havia conceituação, era um produto normalmente rejeitado. Em vinte anos o Japão saiu dessa  
situação para impor toda sua produção a todo o mundo desenvolvido. E hoje, quando se fala  
em produto japonês, ninguém mais questiona, é um produto da mais alta qualidade, compete 
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com todos os outros, inclusive com os famosos produtos que a Alemanha mandava para o nosso País. 

Embora não seja o tema central deste pronunciamento, tenho, no entanto, de considerá-lo, tendo em 
vista que a transferência de tecnologia não será alcançada de forma eficaz, sem a atenção para certas 
condições preliminares. E dentre estas, encontra-se a normalização e os estímulos concedidos, com o 
correspondente preparo de pessoal para corretamente aplicá-las. 

Pelas razões expostas, torna-se necessário definir, quanto antes, como parte importante do Plano 
Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ora em execução, qual o organismo do Governo 
Federal que cuidará de preparar e fazer cumprir a específica política de normalização. Esta é uma lacuna a 
preencher. 

Diante da variedade de assuntos e interesses, é natural e justo que tal organismo se situe de tal 
modo em plano superior, que possa unir os esforços e coordenar as atividades originadas dos 
departamentos ministeriais, empresas públicas e privadas. 

Assim considerando, preocupei-me em estudar as relações entre as partes diretamente interessadas, 
no plano dos usuários onde a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, exerce jurisdicionamento. 
Em razão desse exame, preparei projeto de lei, e o submeti aos meus Pares, propondo atualizar a 
legislação surgida em 1962, quando a Lei nº 4.150, "instituiu o regime obrigatório de preparo e observância 
das Normas Técnicas" através de citada ABNT. 

O meu Projeto, que tomou o nº 62, e mereceu total acolhida, sendo por isso aprovado pelas 
Comissões Técnicas e, depois, pelo Plenário do Senado Federal, procura revitalizar aquela entidade de 
direito privado, de caráter suigeneris, através da qual a União realiza intervenção indireta no domínio 
econômico. É assim, a ABNT, o grande forum dos debates e ajustes sobre Normas que, assistidas 
convenientemente, poderá realizar com proficiência a etapa inicial do processo de elaboração. Esta é a 
forma preferida pela maioria das nações, isto é, deixar a elaboração das Normas com as entidades 
privadas, subordinando-as a uma política ditada pelo Governo. 

Basta lembrar que as organizações internacionais que tratam deste assunto são de caráter privado, 
como é a principal delas, a International Organization for Standardization – ISO. 

Espero que o projeto sobre a ABNT tenha curso normal, já agora na Câmara dos Deputados, pois 
não interfere, não conflita, nem prejudica, de nenhum modo, qualquer iniciativa que venha o Governo a 
tomar no sentido de criar organismo de comando e homologação de Normas Técnicas. 

Quando se reclama maior celeridade no avanço da tecnologia, inadiável se torna precipitar a 
completa formação do elenco instrumental, sem o que a eficiência do Plano Básico ficará comprometida, 
sem alcançar, na plenitude, os resultados desejados. 

Se o problema de normalização, inspeção e controle de qualidade é da maior relevância no Ministério 
da Indústria e do Comércio, ele o é também no Ministério da Agricultura, no Ministério das Minas e Energia, 
no Ministério da Saúde, nos Ministérios Militares, e assim por diante, pois onde houver pesquisa, interesse 
científico, criação de tecnologia, é imprescindível estabelecer ou conhecer Normas Técnicas. 

A luta pela qualidade, que não é só problema brasileiro, mas em todos os Países, sem execeção, 
deve aqui ser fomentada, com a mesma tenacidade com que estamos construindo o imenso e diversificado 
parque fabril. Ela depende fundamentalmente da metodologia que será montada em nosso País, para a 
transferência de tecnologia. 

Para reduzir o nosso deficit que resulta da importação de know-how, não  
basta a seleção de contratos de assistência técnica e maior rigor na aquisição 
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de patentes e utilização de marcas. A importação de tecnologia deve ser administrada levando em conta 
todos os aspectos, pois, não se trata apenas do controle sobre valores monetários no balanço de 
pagamento das transações tecnológicas. 

O País precisa preparar-se em profundidade, sobretudo dentro das empresas, com programas que 
envolvam as pequenas, médias e grandes. O melhor entrosamento entre os organismos especializados do 
Governo, a classe empresarial e as Universidades, intensas e extensamente, poderá oferecer respostas a 
estes justos reclamos que hoje se observam no Parlamento, na imprensa, e nas associações de classe. O 
debate certamente continuará. Aguardemos a iniciativa do Poder Executivo. Apenas, peço que venha logo, 
sem tardança, porque o Brasil está crescendo muito e rapidamente, e por isso não pode prescindir desses 
instrumentos de inspeção e controle. Em caso contrário, não teremos como satisfazer às exigências 
crescentes dos consumidores internos e externos. 

O que desejo e peço desta Tribuna é uma política que assegure ao consumidor, nacional e 
estrangeiro, a indispensável garantia do padrão e durabilidade, conforme o apregoado pela propaganda do 
produtor. 

Que leve a produção brasileira a impor-se pela originalidade, qualidade e competitividade, para 
conquistar conceito e prestígio, como fórmula única de consolidação definitiva do nosso comércio exterior. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Não há mais oradores inscritos. 
Lembro aos Srs. Senadores que, às 18 horas e 30 minutos de hoje, será realizada a Sessão 

Extraordinária, já convocada, para eleição do 4º-Secretário da Mesa, em vaga decorrente da renúncia do Sr. 
Senador Benedito Ferreira. 

Está encerrada a Sessão. 
 

(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 20 minutos.) 



159ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 24 DE OUTUBRO DE 1973 
 

(Extraordinária) 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. PAULO TORRES 
 

Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
José Guiomard – Geraldo Mesquita – José Lindoso – José Estevas – Milton Trindade – Alexandre 

Costa – Clodomir Milet – José Sarney – Fausto Castelo-Branco – Petrônio Portella – Helvídio Nunes – 
Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Luis de Barros – Jessé Freire – Domício Gondim – Milton Cabral 
– João Cleofas – Paulo Guerra – Wilson Campos – Arnon de Mello – Luiz Cavalcante – Teotônio Vilela. – 
Augusto Franco – Leandro Maciel – Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos – 
Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Amaral Peixoto – Paulo Torres – Vasconcelos Torres – Nelson 
Carneiro – Gustavo Capanema – José Augusto – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Franco Montoro – 
Emival Caiado – Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Italívio Coelho – Accioly Filho – Mattos Leão – Ney 
Braga – Antônio Carlos – Celso Ramos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 52 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão. 

Presentes 52 Srs. Senadores, declaro aberta a Sessão que se destina à eleição do 4º Secretário do 
Senado Federal; que irá completar o mandato na atual Mesa, em vaga decorrente da renúncia do Sr. 
Senador Benedito Ferreira. 

A eleição far-se-á por escrutínio secreto. Irei suspender a Sessão por alguns minutos, a fim de que os 
Srs. Senadores possam munir-se de cédulas. 

(Suspensa às 18 horas e 40 minutos, a Sessão é reaberta às 18 horas e 45 minutos.) 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Sr. 3º Secretário irá proceder à chamada, do Norte para o 

Sul. À medida em que os Srs. Senadores forem chamados, irão depositando suas cédulas na urna. 
Procede-se à chamada 
Respondem à chamada e votam os Srs. Senadores: 
José Guiomard – Geraldo Mesquita – José Lindoso – Milton Trindade – Clodomir Milet –  

Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Luis de Barros – Jesse 
Freire – Milton Cabral – João Cleofas – Luiz Cavalcante – Lourival Baptista – Antônio Fernandes – 
Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Amaral Peixoto – Paulo Torres – 
Nelson Carneiro – Gustavo Capanema – José Augusto – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Franco 
Montoro – Emival Caiado – Fernando Corrêa – Acioly Filho – Mattos Leão – Ney Braga – Antônio 
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Carlos – Celso Ramos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Guido Mondin. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Está concluída a votação. 
Vai-se passar à contagem das sobrecartas. 
Convido para servirem de escrutinadores os nobres Srs. Senadores Amaral Peixoto e Eurico 

Rezende. 
Procede-se à contagem das sobrecartas. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Foram encontradas na urna 38 sobrecartas, número que 

coincide com o de votantes. 
Procede-se à apuração 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – É o seguinte o resultado da votação: 
Senador Geraldo Mesquita, 37 votos. 
Senador Antônio Fernandes, 1 voto. 
Tenho a honra de proclamar eleito 4º Secretário do Senado Federal o nobre Sr. Senador Geraldo 

Mesquita e convido Sua Excelência a assumir seu lugar à Mesa. (Palmas prolongadas.) 
Assume seu lugar à Mesa o Sr. Senador Geraldo Mesquita. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Com a eleição do nobre Sr. Senador Geraldo Mesquita, ficou 

aberta vaga de Suplente de Secretário. Esta Presidência convoca Sessão Extraordinária a realizar-se 
amanhã, dia 25 de outubro, às 18:30 horas, destinada a preenchê-la. 

Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma Sessão Conjunta a 
realizar-se hoje, quarta-feira, às 19 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, e destinada à leitura da 
Mensagem Presidencial nº 54/73-CN. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão. 
Designo para a de amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 
 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 105, de 1973, de autoria do Sr. 

Senador Saldanha Derzi, que dá o nome de "Senador Filinto Müller" à BR-162, que liga São Miguel D' 
Oeste à Fronteira do Suriname, tendo PARECERES, sob nos 544 e 545, de 1973, das Comissões: 

 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
– de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável.  
 

2 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 20, de 1972, de autoria do Sr. Senador 

Nelson Carneiro, que obriga as empresas do Distrito Federal, que comerciam no ramo de carros novos e 
usados, a ter estacionamentos privativos, e determina outras providências, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 515, 516 e 517, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça – 1º pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade, com votos 

contrários, quanto ao mérito, dos Srs. Senadores Eurico Rezende, Mattos Leão, Helvídio Nunes e Gustavo 
Capanema; 2º pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão do 
Distrito Federal; 
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– do Distrito Federal (ouvido o Governo do Distrito Federal), favorável, nos termos do Substitutivo que 
apresenta, com voto em separado do Sr. Senador Antônio Fernandes. 

 
3 

 
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297 do 

Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nº 18, de 1973, de autoria do Senhor Senador Nelson 
Carneiro, que dispõe sobre o recolhimento das contribuições sindicais acrescidas de juros e correção 
monetária, quando o empregador não efetuar o pagamento no prazo legal, e dá outras providências, tendo: 

 
PARECER, sob nº 528, de 1973, da Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade (com voto em separado dos Srs. Senadores 

Osires Teixeira e José Lindoso e voto vencido do Sr. Senador Nelson Carneiro). 
Está encerrada a Sessão. 

 
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 55 minutos.) 



160ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA EM 25 DE OUTUBRO DE 1973 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. PAULO TORRES 
 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
José Guiomard – Geraldo Mesquita – José Lindoso – Milton Trindade – Alexandre Costa – Clodomir 

Milet – José Sarney – Petrônio Portela – Helvídio Nunes – Waldemar Alcântara. – Wilson Gonçalves – Luís 
de Barros – Jessé Freire – João Cleofas – Arnon de Mello – Luiz Cavalcante – Teotônio Vilela – Augusto 
Franco – Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico 
Rezende – João Calmon – Paulo Torres – José Augusto – Magalhaes Pinto – Carvalho Pinto – Franco 
Montoro – Emival Caiado – Osires Teixeira – Fernando Correa – Accioly Filho – Mattos Leão – Ney Braga – 
Celso Ramos – Daniel Krieger – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 40 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. 1º Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

OFÍCIOS 
 

DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
 
Nº S/23/73 (nº 30/73-P/MC, na origem), de 18 de outubro de 1973, encaminhando ao Senado Federal 

cópias da petição inicial, das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo STF, nos autos da 
Representação nº 809, o qual declarou a inconstitucionalidade do Decreto-lei nº 45, de 12 de agosto de 
1969, do Estado do Pará. 

Nº S/24/73 (nº 31/73-P/MC, na origem), de 18 de outubro de 1973, encaminhando ao Senado Federal 
cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 
74.539, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 25 da Lei nº 8.474, de 4 de dezembro de 1964, do 
Estado de São Paulo. 

Nº S/25/73 (nº 32/73-P/MC, na origem), de 18 de outubro de 1973, encaminhando ao Senado Federal 
cópias da petição inicial, das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo STF, nos autos da 
Representação nº 846, o qual declarou a inconstitucionalidade do Decreto-lei nº 253, de 13 de abril de 1970, 
do Estado do Rio de Janeiro. 
 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 
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PARECERES 
 

PARECER 
Nº 569, DE 1973 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 1973 (nº 1.436-

A/73, na Casa de origem), que cria Varas, Cartórios e cargos na Justiça do Distrito Federal, e dá outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Carlos Lindenberg 
O projeto em estudo, que veio ao nosso julgamento com a Emenda nº 1, apresentada perante a 

Comissão do Distrito Federal, em virtude do Requerimento nº 218, de 1973, do eminente Senador Guido 
Mondim, tem por objetivo criar Varas, Cartórios e cargos na Justiça do Distrito Federal. 

2. Trata-se de matéria apresentada pelo Senhor Presidente da República, nos termos do art. 51 da 
Constituição, em atendimento à Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, com o 
intuito de solucionar problemas da Justiça de primeira instância do Distrito Federal, que se encontra 
praticamente congestionada, dado o crescente volume de processos distribuídos aos seus magistrados. 

3. Nesse sentido, o projeto cria 16 (dezesseis) Varas, sendo: 6 (seis) Cíveis, 6 (seis) Criminais, 3 
(três) de Família órfãos e Sucessões, e 1 (uma) da Fazenda Pública; e, ainda 16 (dezeseis) Cartórios, 16 
cargos de Juiz de Direito, 16 (dezesseis) cargos de Juiz Substituto, e finalmente, 16 (dezesseis) cargos de 
provimento em comissão de Escrivão, símbolo-3-C, privativos de Bacharéis em Direito. 

Para o preenchimento das funções administrativas e auxiliares, das Varas criadas, adota-se a mesma 
diretriz que vem sendo implantada pelo Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil do Poder Executivo, que 
permite o aproveitemento "de funcionários do Poder Executivo Federal e do Governo do Distrito Federal 
que, na legislação em vigor, forem consideradas excedentes de lotação dos órgãos a que pertencerem". Em 
caso de inexistir esses excedentes, poderá o Tribunal de Justiça do Distrito Federal; dentro dos cânones 
constitucionais, propor a criação dos cargos necessários. 

4. Na Câmara dos Deputados, onde a Comissão de Constituição e Justiça opinou pela 
constitucionalidade e juridicidade do projeto, foram apresentadas duas Emendas de Plenário, 
estabelecendo que uma das Varas Cíveis a ser criada terá competência privativa para Falências e 
Concordatas e uma das Varas Criminais será privativa para Execuções Criminais, desmembrada da atual 
Vara de Júri e Execução. 

5. No exame, sob o ângulo da nossa competência, nada temos a ressaltar diferente do que foi 
exposto pela Comissão de Constituição e Justiça da outra Casa do Congresso. Entretanto, como a Emenda 
nº 1 inovou, acrescentando um parágrafo ao art. 1º da proposição, temos algumas observações a fazer. 

6. As Emendas acima mencionadas, introduziu o seguinte dispositivo: 
"Art. 1º ....................................................................................................................................................... 
 
§ 3º Os cargos a que se refere o item V, deste artigo, enquanto ocupados, permanecerão na situação 

atual, pasando, automaticamente, a cargo de provimento em Comissão, na forma do citado preceito, à 
medida que vagarem." 

7. Ora, o art. 1º do projeto, no item V, cria "16 (dezesseis) cargos de provimento em Comissão 
de Escrivão, símbolo 3-C, privativos de Bacharéis em Direito". A alusão, portanto, "enquanto 
ocupados, permanecerão na situação atual", data vênia, está mal posicionada, pois o projeto  
ao criar os novos cargos não se ocupou dos antigos, bem como dos seus titulares, que permanecem 
em situação inalterada. A regra jurídica que a matéria sub judice estatui diz res- 
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peito, de forma clara, exclusivamente aos cargos que se pretende criar, dentro de uma conceituação 
moderna, que prefere abolir a escrivania de provimento efetivo ou vitalício. Não tendo, como se infere, 
modificado o direito dos que, atualmente, estão investidos como titulares de Cartórios existentes, a medida 
seria, também, descabida quando pretende regular a situação futura, porquanto foge ao espírito inovador do 
projeto. Contudo, como a justificação da referida emenda revela o temor de que os atuais titulares sejam 
prejudicados, achamos convenientes, para melhor ajustar a intenção do seu autor com o objetivo do projeto, 
e, sobretudo, para afastar qualquer eiva de injuridicidade ou de técnica legislativa, aceitá-la, tendo em vista 
inexistir óbice jurídico que a invalide, alterando, todavia, a sua redação nos termos da seguinte: 

 
SUBEMENDA À EMENDA Nº 1 

 
Acrescente-se ao art. 1º um parágrafo com a seguinte redação: 
"§ 3º – Os cargos de Escrivão já providos, existentes na data desta lei, permanecerão na situação 

atual, passando, automaticamente, a cargo de provimento em comissão, na forma estabelecida no item V 
deste artigo, à medida que vagarem." 

Sala das Comissões, em 24 de outubro de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – Carlos Lindenberg, 
Relator – Nelson Carneiro – Wilson Gonçalves – Helvídio Nunes – Mattos Leão – Accioly Filho – Gustavo 
Capanema – José Augusto. 

 
PARECER Nº 570, DE 1973 

 
da Comissão de Redação, apresentando a redação final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da 

Câmara nº 54, de 1973 (nº 595-C/72, na Casa de origem). 
 
Relator: Sr. José Lindoso 
A Comissão apresenta a redação final da emenda do Senador ao Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 

1973 (nº 595-C/72, na Casa de origem), que dispõe sobre a retroatividade da opção pelo regime do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, criado pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – José Lindoso, 
Relator – Wilson Gonçalves. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 570, DE 1973 

 
Redação final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 1973 (nº 595-C/72, na 

Casa de origem). 
 

EMENDA Nº 1 
 

(Corresponde à Emenda nº 1-CLS) 
 

Ao caput do art. 1º, dê-se a seguinte redação: 
"Art. 1º Aos atuais empregados que não tenham optado pelo regime instituído pela Lei nº 5.107, de 13 

de setembro de 1966, é assegurada a faculdade de fazê-lo, mediante acordo com o empregador, com 
efeito retroativo a 1º de janeiro de 1967, ou à data da admissão ao emprego, se posterior àquela." 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Expediente lido vai à publicação Sobre a mesa, ofício que 
será lido pelo Sr. 1º Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

OFICIO 
 

Brasília, 24 de outubro de 1973. 
 

Sr. Presidente: 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para comunicar-lhe, nos termos  

do parágrafo único, letra a, do art. 42, combinado com o art. 43, letra a, 
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ambos do Regimento Interno, e para os devidos fins, que, atendendo à convocação do Presidente do 
Parlamento Latino-Americano, feita por intermédio de sua Secretaria-Geral, deverei ausentar-me do País a 
partir do dia 29 de outubro corrente, a fim de, na qualidade de Vice-Presidente da Junta Diretiva do 
mencionado Parlamento, participar da Reunião que a mesma Junta realizará na cidade de Caracas, Capital 
da República da Venezuela, que terá início no dia 30 deste mês de outubro. 

Esclareço, outrossim, que a minha ausência será por prazo não superior a quinze dias. 
Aproveito o ensejo para expressar a Vossa Excelência os protestos da mais alta consideração. – 

Wilson Gonçalves. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Com referência ao expediente que acaba de ser lido pelo Sr. 

1º Secretário, esta Presidência, não havendo objeção do Plenário, considera como autorizado, pela Casa, a 
comparecer à Reunião de Junta Diretiva do Parlamento Latino-americano o Sr. Senador Wilson Gonçalves. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral. 
O SR. MILTON CABRAL: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem tive oportunidade de debater, 

nesta Casa, o problema da inspeção e controle da qualidade dos produtos considerei esse assunto um dos 
pontos essenciais na política de defesa do consumidor. 

Os apartes que recebi nesta tribuna e as respostas que tive o prazer de oferecer deixaram bem claro 
que a defesa do consumidor não é somente um problema de qualidade, mas também é, basicamente, de 
política de preços. 

Hoje, quero apenas, rapidamente, fazer referência a esse segundo aspecto. A inflação no Brasil tem 
sido um dos maiores obstáculos que o Governo vem enfrentando, ao longo desses últimos dez anos. Tem 
sido uma batalha cruenta que tem exigido enorme sacrifício e tomado o tempo dos nossos administradores, 
ao imaginarem soluções que possam acabar de vez com a espiral inflacionária. 

Mas neste ano, Sr. Presidente, parece que esse esforço, esse empenho está sendo ameaçado, 
porque é patente o aumento do custo de vida, bem acima das previsões, bem acima daquilo que o Governo 
vem apregoando. Sabemos que a meta de 12% para a taxa inflacionária, em 1973, está ameaçada. 

Sabemos, também, que os instrumentos de combate à inflação não foram modificados; são os 
mesmos dispositivos, é o mesmo interesse ou empenho do Governo em vencer, em diminuir a inflação. 
Afinal de contas, qual a razão desses aumentos desmedidos de preço? 

E a explicação, a meu ver, está na falta total de colaboração de certos empresários, sobretudo 
daqueles intermediários que atuam no comércio atacadista e na distribuição, que estão, com sua maléfica 
ação, forjando o clima artificial para forçar aumentos de preço, injustificadamente. 

No meu entender, trata-se de uma inflação de custos absolutamente artificial, engendrada 
exclusivamente pelo interesse de aumentar lucros. Poderia citar dezenas de casos, mas, resumindo, citarei 
dois ou três: comigo, pessoalmente, aconteceu há pouco tempo, na Guanabara, quando pretendi adquirir 
um automóvel Volkswagen. Era um compromisso com a minha família, com a minha segunda filha, mais 
velha. Ela queria uni automóvel e eu lhe prometi um. Dirigi-me a um dos distribuidores e lá disseram-me que 
precisaria esperar dois meses na fila para ver atendida a minha pretensão de comprador. Ao mesmo tempo, 
o gerente da casa informou-me que, se quisesse o carro para o dia seguinte, bastaria adquirir mais Cr$ 
4.000,00 em acessórios. Evidentemente, a decisão da compra era minha, mas diante da pressão, do meu 
desejo de atender a minha filha, terminei concordando em pagar aquele acréscimo para poder adquirir 
imediatamente um automóvel. 
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Há poucos dias, no Recife, recebi a vista de um industrial que tem uma das maiores metalúrgicas na 
Capital pernambucana. Ele me declarou que estava com seu programa de produção comprometido porque 
os distribuidores da Companhia Siderúrgica Nacional estavam vendendo as suas cotas antes mesmo de 
elas desembarcarem na praça de Recife. Antes mesmo de chegarem à Capital pernambucana as carretas 
carregadas de chapas e perfis, as mercadorias eram transferidas para compradores no Sul do País, e, nas 
mesmas carretas, devolvidas aos mercados de São Paulo, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. 

Há, assim, uma desorganização provocada por esses intermediários, e essa desorganização está-se 
espalhando. 

Todos os dias a nossa Imprensa traz manifestações de órgãos de classe, de consumidores. Ainda 
hoje, estava lendo, num jornal de São Paulo, a manifestação do Sindicato da Indústria de Construção Civil; 
soube, também, que, em Porto Alegre, um sindicato da mesma classe havia-se manifestado pela falta de 
material e denunciado o aumento desenfreado dos preços. Se tivermos o cuidado de fazer um exame 
estatístico, vamos verificar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a produção industrial brasileira, bem como 
a produção no setor agrícola, têm crescido substancialmente. É bem verdade que o consumo também está 
crescendo, pois, se o País progride, igualmente, aumenta o poder aquisitivo da população e há, 
evidentemente, grande aumento do consumo. Mas é também verdade que a produção vem crescendo 
correspondentemente ao consumo. Portanto, não se justificam esses desequilíbrios, a não ser pela 
interferência maléfica do setor distributivo que, retendo estoques, forçando artificialmente a elevação de 
preços, vem provocando essa inflação dos custos das mercadorias. 

O Governo tem feito o possível. Há poucos dias, em São Paulo, foram punidas cerca de 21 
empresas. Hoje, anunciam novas punições. Mas, a ação do Governo está muito branda. É preciso usar 
mão-de-ferro, muita energia, porque não se pode sacrificar um programa de combate à inflação que tanto 
custou a este País e que tanto empenho exigiu de seus governantes e do próprio povo para que uma 
minoria venha a sacrificá-o, explorando uma situação conjuntural, mormente quando essa situação 
conjuntural é absolutamente artificial. 

O meu apelo é para que as autoridades não esmoreçam, que ajam, porque o povo não pode suportar 
o aumento do custo de vida como ele está-se apresentando, e há necessidade de uma intervenção intensa 
e extensa em todo o País, para combater exatamente aqueles que não têm nenhuma responsabilidade na 
produção, atuando como intermediários, com direito a uma participação, mas não com o direito de perturbar 
a vida nacional. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Eurico Rezende. 
O SR. SENADOR EURICO REZENDE PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 

ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, dois assuntos nos trazem à tribuna: em primeiro lugar, 

em nome da Liderança do Movimento Democrático Brasileiro e na defesa de um dos direitos fundamentais 
da pessoa humana, que é a liberdade de imprensa, queremos ler, para que conste dos Anais do Senado 
Federal, o relatório sobre a imprensa no Brasil, apresentado à. Assembléia Geral da Associação 
Interamericana de Imprensa pelo Diretor do Jornal O Estado de S. Paulo e o Jornal da Tarde, jornalista Júlio 
de Mesquita Neto. 

O relatório é do seguinte teor: 
Para um jornalista independente, a impossibilidade de escrever o que pensa é uma frustração. 

Quando as pressões que em seu país arrocham a imprensa são por ele tornadas públicas no cumprimento 
de um dever, então, seu sentimento de amargura transforma-se quase em sentimento de humilhação. 
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Lembro aqui essa evidência para que melhor se possa avaliar como é difícil resumir o quadro geral da 
situação da imprensa no Brasil. Nos últimos anos, meus relatórios têm sido o reflexo de uma conjuntura 
que, no fundamental, é a mesma. Eu me sentiria feliz se a semelhança destes informes traduzisse a 
existência de um clima de liberdade de imprensa. O amor da verdade tem-me, contudo, imposto a obrigação 
de esnobar panoramas cada vez mais sombrios. Gostaria de poder proclamar aqui o contrário e informar 
que no Brasil – vocacionalmente uma das nações mais democráticas do Continente – a liberdade de 
imprensa foi reconquistada. Mas a realidade é inversa. 

Não menos doloroso e ingrato para mim é o fato de ser diretor de um jornal que, por fidelidade a suas 
tradições liberais, continua sendo, na grande imprensa, o alvo principal de uma censura obscurantista. 
Minha obrigação é, entretanto, revelar nesta assembléia que, tanto para o O Estado como para a imprensa 
brasileira independentemente, a situação se agravou desde a nossa reunião de Montego Bay. As leis 
discricionárias são as mesmas. Mas as autoridades responsáveis e os censores incumbidos de interpretar e 
aplicar uma legislação torrencial, e por vezes contraditória, criaram para os jornais e jornalistas situações 
tão absurdas que no Brasil, hoje, nem o mais iluminado dos futurólogos pode prever, no dia a dia, o destino 
daquilo que escreve. 

 
O QUADRO GERAL 
 
O quadro não é uniforme. Cabe recordar, mais uma vez, que a censura prévia não atinge todos. 

Muitos jornais e revistas optaram pela auto-censura como solução cômoda. Não publicam um comentário, 
uma só notícia que, de algum modo, possam suscitar o desagrado daqueles que tutelam a imprensa. 

Muito diferente é a situação dos órgãos independentes que não se deixam intimidar, que não 
abdicam de suas responsabilidades perante o público. No Rio de Janeiro, acham-se submetidos à censura 
prévia o diário Tribuna da Imprensa e os semanários Opinião, Politika e Pasquim. A ausência de um critério 
uniforme é a principal característica da fiscalização sobre eles exercida pelo Departamento de Polícia 
Federal. No caso da Tribuna, a censura entrega diariamente ao secretário da redação uma pauta com os 
assuntos proibidos. E, à noite, três censores decidem nas oficinas o que pode e não pode ser publicado. 

O semanário Opinião teve uma edição apreendida a boca da máquina, em abril, e vem sendo alvo de 
medidas discriminatórias, particularmente, severas que o levaram já, sem êxito, a recorrer aos tribunais. O 
Ministério da Justiça, invocando a vigência de leis de exceção, manteve a censura. Em conseqüência dos 
problemas que enfrenta, Opinião teve de diminuir de 24 para 16 o número de páginas. O atual esquema 
impossibilita a redação de substituir o material vetado. O Pasquim, semanário, humorístico, acha-se 
inteiramente à mercê da estrutura psicológica dos censores. Tudo o que para eles encerre insinuações sutis 
contra as autoridades ou possa ser interpretado como atentatório à moral é suprimido. 

Os originais de Politika – assim como os de Opinião – são submetidos à censura em Brasília, embora 
o jornal seja composto e impresso no Rio. Pelos mesmos motivos de Opinião, esse semanário viu-se 
forçado a reduzir de 24 para 12 o número de páginas. Não foi autorizado a publicar uma só linha sobre o 
fim do regime de Salvador Allende. Um pormenor revelador do nível do pessoal que toma decisões: o atual 
censor do jornal, um senhor chamado Leonardo, proíbe a inclusão em qualquer texto da palavra Leonardo. 
Recentemente, numa matéria sobre Leonardo da Vinci, apenas foi autorizada a publicação do sobrenome 
do genial pintor renascentista. A edição de 27 de setembro não circulou. Motivo: a censura proibiu que 
divulgasse o discurso do candidato da oposição à Presidência da República, publicado por todos os jornais 
do Rio e São Paulo. 
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O semanário o São Paulo, órgão oficioso da Arquiocese de São Paulo, acha-se também submetido à 
censura prévia. 

A revista Visão, de São Paulo, está enfrentando, igualmente, problemas na área da censura. Seu 
diretor, Said Farhat, sócio da AII, foi chamado à Polícia Federal, a fim de prestar depoimento, com vistas à 
abertura de inquérito, a respeito de uma longa reportagem sobre a cultura brasileira publicada na edição 
anual "Quem é Quem na Economia Brasileira". A matéria incluia depoimentos de vários intelectuais 
brasileiros. Muitos jornais e revistas acomodaram-se e levam a auto-censura mais longe do que as próprias 
autoridades exigem, através de instruções escritas e telefônicas. Mas essa tendência não impede que em 
todo o País, se verifiquem, com freqüência, atritos inesperados. 

Pequenos jornais do Interior são vítimas da prepotência e do arbítrio de caciques locais. Citarei um 
exemplo: o Município, de uma pequena cidade do interior de São Paulo, teve a sua sede expropriada por 
determinação do prefeito – dono de outro jornal – inconformado com denúncias relativas a atos irregulares 
de sua administração. 

Arbitrariedades de outra natureza atingem vários órgãos de imprensa. O caso mais expressivo é 
talvez o das perseguições movidas pelo governador da Bahia ao Jornal da Bahia. Em relatórios anteriores 
ocupei-me largamente do assunto. Quero, por isso, registrar apenas. que essas perseguições não 
cessaram. Além de suprimir toda a publicidade oficial no diário que incorreu no seu desagrado, o 
governador da Bahia procura impedir que empresas particulares coloquem seus anúncios no Jornal da 
Bahia. Esse tipo de pressão econômica é simplesmente odioso, e, como direi adiante, está fazendo escola. 

 
PERSEGUIÇÃO 
 
No tocante aos dois diários de que sou diretor – O Estado de S. Paulo e o Jornal da Tarde – a 

situação também piorou muito. Novas e imprevisíveis perseguições vieram somar-se às já existentes. Por 
coincidência, eu me encontrava em Montego Bay, nos primeiros dias de abril, quando recebi a notícia de 
que ambos os jornais estavam sendo visados por uma mesquinha manobra vinda de uma nova área. O 
governador de São Paulo, sentiu-se atingido pelas denúncias relativas a um dos muitos escândalos que 
envolvem sua administração: um caso de monopólios de seguro de vida, cuja instituição lesava os 
interesses de dezenas de milhares de ferroviários. Não gostou e reagiu, proibindo todos os organismos 
estaduais de anunciarem no Estado e no Jornal da Tarde. Reagimos a essa pressão de caráter econômico 
com a serenidade que as circunstâncias aconselhavam. Salientando que a maior vítima dessa iniciativa 
seria a coletividade, decidimos que o Estado e o Jornal da Tarde passariam a publicar gratuitamente todos 
os anúncios e editais de concorrências cuja ampla divulgação fosse assunto de interesse público. Eu me 
abstenho de entrar em pormenores sobre os desdobramentos da situação criada. Acrescentarei apenas, 
que, ao longo de. quase um século de existência poucas vezes o Estado recebeu tantas e tão calorosas 
manifestações de solidariedade. A indignação provocada pelo gesto do governador de São Paulo assumiu 
proporções nacionais e motivou debates no próprio Congresso, onde até mesmo parlamentares do partido 
oficial reconheceram a inconstitucionalidade da proibição decretada pelo autor da medida. Ignorou inclusive, 
o apelo que lhe foi dirigido pelo presidente da nossa Associação, Rodrigo Madrigal Nieto. 

 
COMÉDIA DRAMÁTICA 
 
4. O quadro do cotidiano, no Estado, sob o regime da censura prévia, apresenta  

cenas dignas de uma comédia dramática. Para que tenhais uma imagem de seus contornos,  
basta dizer que arquivamos, entre 1º de maio e 30 de setembro, recortes de 240 matérias  
cuja divulgação foi, total ou parcialmente, proibida. Como apenas decidimos elaborar um 
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registro das notícias e editoriais de maior importância, não exagero estimando em 600 o número de 
matérias vetadas. Nessa lista negra figuram 11 editoriais, alguns da mais alta significação. 

Na impossibilidade de resumir tudo aquilo que; no entender dos senhores censores, é impublicável, 
citarei somente alguns exemplos. No dia 10 de maio, as mutilações nos obrigaram a modificar, de 
madrugada, oito páginas. Motivo: a renúncia do ministro da Agricultura. Fomos autorizados a publicar a 
carta de renúncia. Mas, durante à noite, o fluxo de ordens e contra-ordens das autoridades responsáveis 
gerou tamanha confusão que se produziram situações absurdas. Resultado: O Estado recebeu autorização 
para publicar a carta, mas foi, terminantemente, proibido de noticiar que o ministro renunciara, muito embora 
pudesse informar que o Presidente da República nomeara já o seu sucessor. As proibições abrangeram 
também a biografia do ministro cessante e fotos suas e todo o noticiário sobre um episódio que, aliás, 
esteve longe de configurar a existência de uma crise grave do sistema. No Jornal da Tarde o panorama foi 
muito semelhante. 

Como jornalistas, não vos será difícil imaginar os problemas técnicos que a redação e as oficinas de 
um grande jornal enfrentam quando os caprichos e a desorientação da censura destroem, de um momento 
para outro, o trabalho de toda uma equipe. Não sendo viável a substituição repentina das matérias vetadas 
por outras adequadas às características de cada editorial ou página, vemo-nos forçados a adotar recursos 
de emergência. Nessa, para nós histórica, edição de 10 de maio, tivemos de publicar na primeira página a 
foto de uma rosa e cartas de leitores opinando sobre uma campanha do jornal relacionada com a 
preservação de áreas verdes e as vantagens de uma cidade florida. Dias depois, entretanto, fomos 
obrigados a outra opção. A censura vislumbrou na floricultura perigos insondáveis. Recorremos, então, à 
poesia. Nos últimos meses, os textos dos grandes poetas da língua portuguesa, de Camões a Manuel 
Bandeira, integraram-se para o leitor na paisagem gráfica do Estado. 

Devo repetir o já dito em anteriores assembléias. Não dispomos de meios para prever o imprevisível. 
A censura pode vetar um discurso do presidente do Senado ou da Câmara dos Deputados – intérpretes fiéis 
do pensamento oficial – uma citação do próprio Presidente da República, um documento da Conferência 
Nacional dos Bispos ou um comunicado emanado dos órgãos de segurança das Forças Armadas. Textos 
oficiais transmitidos pela "Voz do Brasil" – programa radiofônico do governo Federal – e publicados por 
todos os jornais censurados, não podem ser levados pelo Estado ao conhecimento dos seus leitores. Uma 
notícia banal, esclarecendo que o Papa Paulo VI não se opunha à candidatura do arcebispo D. Helder 
Câmara ao Prêmio Nobel da Paz, foi proibida. Trechos de meus informes à nossa Associação têm sido 
divulgados por jornais do Rio de Janeiro. Mas, no Estado, e no Jornal da Tarde, qualquer opinião minha 
sobre liberdade de imprensa é vetada. 

O noticiário das agências internacionais, mesmo quando não se refere ao Brasil, também começou 
merecendo a atenção da censura. Muitos despachos alusivos aos acontecimentos do Chile foram proibidos. 

 
DEFESA 
 
O Estado não aceita passivamente a censura a que vem sendo submetido e que  

tantos prejuízos morais e materiais já lhe infligiu. Ingressamos em juízo a 15 de maio, com uma  
ação de indenização contra a União. A 10 de julho, o procurador da República ofereceu con testação, 
à qual replicamos no dia 23 de julho. A 6 de setembro, o juiz federal declarou saneado o  
processo, relegando a sentença final para julgamento. O procurador da República salientou  
já, contudo, a impossibilidade de apreciação judicial, por força da vigência do Ato Institucional  
nº 5. O juiz deixou também para "oportuna" apreciação o requerimento de oficio ao 
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Presidente da República, no qual se indagava se a ordem para a censura partira do chefe do Executivo 
Federal. Não concordando com essa decisão, o Estado requereu, a 6 de setembro, que o juiz determinasse 
a imediata expedição de ofício ao Presidente da República para que S. Ex.ª esclareça a sua participação 
pessoal no caso. 

 
ESPERANÇA 
 
Não quero terminar sem uma palavra de esperança. O Brasil terá um novo governo no dia 15 de 

março de 1974. São numerosos os indícios de que a futura Administração adotará normas e critérios menos 
rigorosos em relação à, imprensa. Por isso mesmo, não direi, como nas últimas reuniões da nossa 
Associação, que as perspectivas são sombrias. Os jornalistas brasileiros acreditam que, brevemente 
poderão trabalhar em condições diferentes, mais compatíveis com a ética da profissão e com os princípios a 
que se mantém fiéis todos quantos crêem que, sem uma imprensa livre, não pode haver progresso 
autêntico e duradouro. 

Pessoalmente, espero poder apresentar um panorama otimista sobre a situação da imprensa no 
Brasil quando voltar a falar em nossa próxima reunião." 

Este, o documento que peço conste, na íntegra, do nosso pronunciamento. 
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª me permite um aparte? 
O SR. FRANCO MONTORO: – Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex.ª 
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª reproduz para a Casa texto de um relatório e manifestação do 

brilhante jornalista Júlio de Mesquita Neto, em comunicação à Associação Interamericana de Imprensa, em 
que critica a existência de censura aos nossos Órgãos de divulgação. A censura realmente existe, e existe 
na medida da necessidade de existir, principalmente, para que não se construa, lá fora, uma imagem 
penosa do Brasil e também no interesse da segurança nacional. E não é surpresa que ela exista – V. Ex.ª 
sabe, porque até eu sei, que a característica fundamental de uma revolução é seu caráter intervencionista, 
e a nossa superlei estabeleceu a convivência de normas democráticas tradicionais com normas de 
excepcionalidade democrática. Estas erigidas no Ato Institucional nº 5, que está na Constituição, sendo que 
esta Constituição todos nós, aqui, juramos respeitar e acatar, na madrugada da investidura parlamentar. 
Nenhum tratadista do mundo nega que as revoluções tenham esse caráter intervencionista. Então, é um 
sacrifício que a imprensa realmente esteja sofrendo, em benefício do País, sob o prudente arbítrio da 
Revolução. Porque não vejo diferença nenhuma, Sr. Senador Franco Montoro, entre jornalistas e 
parlamentares. A Constituição impôs certos sacrifícios a Deputados e Senadores. Por que jornalistas e 
jornais também não podem suportar esse sacrifício em benefício do País? 

O SR. FRANCO MONTORO: – O sacrifício é da Nação! Não é do jornal; é do povo! 
O SR. EURICO REZENDE: – Tenho pela imprensa o maior respeito, mas não adoto posição de 

cortejamento à imprensa. É comum, principalmente através das vozes da Oposição, criticar-se restrições 
que se fazem aos Deputados e Senadores e ao Congresso Nacional. Por que, então, a imprensa – que é 
um instrumento vigoroso do interesse da Nação – não pode participar também desse sacrifício, reprodutivo, 
repito, em benefício do País? De modo que a censura existe... 

O SR. FRANCO MONTORO: – Sacrifício em vão! 
O SR. EURICO REZENDE: – ...e vai existir na medida em que os cortes interessem à segurança 

nacional e ao bom nome da nossa Pátria! 
O SR. FRANCO MONTORO: – Registre-se a declaração do Líder da Maioria! É a sua opinião; 

não é, entretanto, a opinião dos defensores da Democracia. Não foi para isso que o Brasil lutou na 
última Guerra. Não é isso que está no texto da Constituição, que, entre os direitos fundamentais da 
pessoa humana, menciona expressamente o da liberdade de Imprensa; liberdade responsável mas 
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não a censura prévia! E qual a justificativa para essa censura permanente? O que acabo de ler é uma 
página inteira do Jornal O Estado de S. Paulo, censurada. 

E censurada por quê? Houve um critério tradicional invocado para as medidas antidemocráticas: era 
a luta contra a corrupção ou a subversão. Será O Estado de S. Paulo um jornal subversivo? Serão corruptos 
os seus Diretores? É este o fundamento? É claro que não! 

Mas, Sr. Presidente, nosso objetivo não era discutir esse tema que define posições, define distâncias. 
Disse o nobre Líder da Maioria que é próprio das revoluções as medidas de exceção. Eu completo: é 
próprio das medidas de exceção serem excepcionais, transitórias. Passados dez anos da Revolução de 
março de 1964, não é muita a autoridade daqueles que ainda invocam o caráter excepcional das Medidas 
revolucionárias! 

O SR. EURICO REZENDE: – Honra-me V. Ex.ª com um aparte? 
O SR. FRANCO MONTORO: – Prefiro ficar com Milton Campos que, na sua serena doutrinação, 

atitude patriótica e exemplar conduta, lembrava que a essência da revolução é a sua rápida 
institucionalização. A finalidade, a razão de ser da revolução é a instauração da ordem, do direito, contra a 
anarquia que nos ameaçava, e não a substituição de uma anarquia em perspectiva por uma prepotência ou 
autoritarismo em caráter definitivo. 

O SR. EURICO REZENDE: –  V. Ex.ª me concede, agora, um aparte complementar? 
O SR. FRANCO MONTORO: – Com prazer. 
O SR. EURICO REZENDE: – É o primeiro aparte ainda. Estou apenas complementando. V. Ex.ª abre 

um debate que espero seja ligeiro, pois vejo o que o expediente de V. Ex.ª está abastado pelos arquivos 
implacáveis que estão aí, diante da sua atenção. Mas procurarei ser rápido. V. Ex.ª está suprindo uma 
omissão hoje: a ausência total dos seus correligionários. De modo que V. Ex.ª é hoje, aqui, notícia e 
destaque. O eminente colega disse que a censura à imprensa briga, conceitualmente, coma finalidade da 
participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, quando defendeu a liberdade. Realmente, defendeu; 
mas depois, aqui dentro do nosso País, traíram aquele sentimento e se instaurou, a partir de 1962, aquele 
processo de decomposição nacional. Veio a Revolução de 1964 para combater a corrupção, restaurar a 
moralidade na vida pública, salvar o País! A medida intervencionista era transitória, e tanto era transitória 
quê, em 1967, surgiu uma Constituição democrática no Brasil. Daí a algum tempo, pouco mais de um ano, o 
que se verificou? No Congresso Nacional; um parlamentar assoma à tribuna e, através da injúria, da 
difamação e da calúnia, instala uma usina de contumélias, um verdadeiro volutabro oratório, e pede ao povo 
que não vá às praças públicas assistir ao desfile de 7 de setembro, das gloriosas Forças Armadas. Praticou 
um crime de traição à Pátria. O que fez o Governo Revolucionário – já então o País plenamente 
constitucionalizado, plenamente democratizado? – Pediu licença à Câmara congênere e, lá, decretaram a 
impunidade, como que dizendo que aquele Deputado fez muito bem, tinha essa liberdade responsável a 
que V. Ex.ª se refere. Então, não houve outro jeito, Excelência: voltamos ao instrumento da 
excepcionalidade democrática. E quero dizer a V. Ex.ª: não conte o prazo d.e 31 de março até agora; conte-
o de dezembro de 1968 até hoje. São cinco anos apenas! E o que são cinco anos na vida de uma nação? 
Talvez cinco anos não seja muito na vida de uma pessoa, como V. Ex.ª, por exemplo, que esbanja saúde, 
esbeltez e elegância! O que são cinco anos na vida de um País.? De modo que, Excelência, podemos 
resolver essa questão de AI-5 da seguinte maneira: perguntar ao povo, fazer um plebiscito sobre o AI-5 e 
saber se quer que desapareça ou não. E o Presidente Médici faz um discurso em São Paulo, um na 
Guanabara e outro em Belo Horizonte. V. Ex.ª vai verificar que, no seu Estado, o AI-5 obterá pelo menos 
70% da votação popular a favor da sua manutenção durante algum tempo ainda, inclusive com 
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o apoio dos eleitores que enalteceram e dignificaram a investidura parlamentar de V. Ex.ª 
O SR. FRANCO MONTORO: – Aceito a sugestão de V. Ex.ª Vamos traduzi-la em fatos, porque de 

palavras, evidentemente, não se satisfaz a inteligência de qualquer pessoa que queira discutir com 
seriedade o problema. 

Vejo com tristeza, nobre Senador Eurico Rezende, que V. Ex.ª justifica o fechamento do Congresso, a 
cassação de Congressistas e interrupção da vigência democrática porque um Deputado fez um discurso. 

A imunidade de parlamentar existiu em todos esses 150 anos de Legislativo. 
O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª está enganado. Não foi o discurso, foi o apoio que esse 

Deputado teve na Câmara 
O SR. FRANCO MONTORO: – E não apenas a maioria, mas a unanimidade do Congresso, em 150 

anos, sustentou a imunidade parlamentar. O mesmo ocorre em outras nações. Há pouco menos de um mês 
estive na Venezuela, nobre Senador. Não é País de cultura maior que a nossa. Pois bem, o Presidente 
Rafael Caldera vai passar ao seu sucessor, depois de quatro anos de Governo, a Presidência da República, 
com aumento do Produto Interno Bruto da ordem de 8%, com a inflação inferior a 5%, com aumento do 
salário das camadas inferiores em proporção maior que o das camadas superiores, tudo isso num regime 
de rigoroso respeito democrático, nenhum dia de estado de sítio! 

É através da Democracia que se fez o desenvolvimento autêntico de uma nação. As medidas de 
exceção apenas perpetuam uma dependência que não gera desenvolvimento. 

Sr. Presidente, me dispenso de continuar argumentando. Apenas quero marcar, sublinhar e acentuar 
a distância entre as nossas posições. E é com essa distância que formulo meu protesto contra mais uma 
censura iníqua imposta ao jornal O Estado de S. Paulo, que noticiava um assunto do qual a opinião pública 
brasileira tem o direito de ser informada. 

A censura à imprensa não prejudica os órgãos de comunicação; prejudica, sim, a população 
brasileira, pois o direito à informação é definido na Declaração Universal do Homem, com o sangue 
derramado dos pracinhas brasileiros. É essa Declaração Universal que assegura a liberdade de imprensa, 
que não está sendo respeitada. 

O SR. EURICO REZENDE: – E João Goulart respeitou muito esse sangue derramado! 
O SR. FRANCO MONTORO: – Esta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a comunicação que faço em 

nome da Liderança do MDB. É todo o Movimento Democrático Brasileiro, nesta Casa do Congresso e na 
Câmara dos Deputados, na defesa desse direito fundamental à Democracia. Há duas cidadelas da 
Democracia: a Imprensa e o Parlamento. Em nome desse direito é que acabo de fazer a leitura do relatório 
apresentado pelo Diretor Júlio de Mesquita Neto, de O Estado de S. Paulo à Assembléia-Geral da 
Associação Interamericana de Imprensa. 

Outro assunto, Sr. Presidente, certamente menos importante, mas que corresponde a um problema 
que acaba de chegar ao nosso conhecimento, através de inúmeras cartas e representações de empregados 
em empresas especializadas em transporte de malotes. Ameaçados de desemprego, em virtude de recente 
medida da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pedem providências das autoridades responsáveis, 
no sentido de ser evitada a brusca interrupção de um serviço do maior interesse público e o conseqüente 
desemprego de mais de 12 mil chefes de família. 

Sr. Presidente, talvez outros parlamentares tenham recebido iguais protestos, vindos de quase todos 
os pontos do Brasil. 

Este não é um tema polêmico. 
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O SR. EURICO REZENDE: – Permite V. Ex.ª? 
O SR. FRANCO MONTORO: – Com prazer. 
O SR. EURICO REZENDE: – O tema, pela notícia que V. Ex.ª nos dá não é ameno. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Não é polêmico, disse eu. 
O SR. EURICO REZENDE: – E não é ameno. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Também não é ameno, principalmente para os que estão ameaçados. 
O SR. EURICO REZENDE: – Mas também não estabelece nenhum pingue-pongue de agressividade 

política entre mim e V. Ex.ª, porque, nesse terreno, podemos ter as mesmas emoções. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Podemos jogar no mesmo time. 
O SR. ENRICO REZENDE: – Recebi inúmeras cartas sobre esse problema, a maioria de próprio 

punho – e agora vejo que outros Congressistas também receberam –, apelando a mim para que se adotem 
providências, a fim de evitar-se esse desemprego em massa, decorrente da supressão, assim brusca, do 
serviço de malote. Deve-se realmente evitar esse problema social, problema que envolve – como V. Ex.ª 
declarou – cerca de 12 mil famílias. A quantidade de cartas que recebi, na verdade, é muito grande, e 
provenientes de vários pontos do Brasil, inclusive do meu Estado. Estou inteiramente solidário com V. Ex.ª 
quando formula sua rogativa ao Governo, para impedir que se crie esse problema social. E para evitar-se o 
problema, haveria aí um caráter opcional: ou a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos dá um prazo, 
razoável para que se processe a extinção desse serviço de malotes, porque o Governo pretende abarcar 
essa tarefa estatalmente, ou, então, se procure absorver na própria Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos essas pessoas que vão ficar desempregadas. Não acredito que a segunda solução seja 
alcançada, dado o grande número de interessados. Era meu propósito, embora adotando processo 
diferente, procurar a repartição competente, para estudar o assunto. V. Ex.ª faz muito bem em trazer o caso 
ao conhecimento do Senado, e prometo, ao nobre colega manter os contatos necessários, buscando 
esclarecimentos e, se possível, solução que concilie o interesse do Governo com o interesse, privado 
dessas 12 mil famílias que estão realmente alarmadas diante, não da perspectiva, mas da certeza da 
extinção do serviço de malote, porque várias empresas já desapareceram do mercado, em virtude da 
iniciativa governamental. Com este aparte, quero perfilhar o ponto de vista de V. Ex.ª, nos termos até aqui 
manifestados... (Risos.) 

O SR. FRANCO MONTORO: – A cautela de V. Ex.ª é digna de nota. 
O SR. EURICO REZENDE: – ...prometendo procurar o Ministério das Comunicações, a fim de que 

possamos estender o nosso gesto assistencial, diante da perspectiva de tantas amarguras revoltadas, 
porque esse desemprego, repito, nesta hora, virá criar um problema social no Brasil. 

O SR. FRANCO MONTORO: – Agradeço o aparte e a colaboração de V. Ex.ª 
Vejo que o problema que nos preocupa já está também merecendo a atenção de outros Srs. 

Parlamentares e particularmente de V. Ex.ª 
Examinando a matéria, verificamos que o Decreto nº 57.274, de 1965, de autoria do então Presidente 

Castello Branco, regulamentou o transporte e a distribuição de correspondência postal por empresas 
privadas. Em conseqüência, surgiram diversas organizações, e inúmeras empresas encontram-se, hoje, 
operando no ramo, oferecendo aproximadamente 12.000 empregos em todo o País. 

Recentemente, entretanto, através da Resolução nº 18/72, a Empresa de Correios e Telégrafos 
determinou o encerramento das atividades dessas empresas, o que ainda não se efetivou em virtude 
apenas de uma medida liminar concedida pelo Juiz competente, a que recorreram algumas dessas 
empresas. 
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Essa medida pesa, assim, como ameaça sobre milhares de trabalhadores em todos os pontos do 
País. Dentre as inúmeras cartas que recebemos, transcrevemos a seguinte: 

"Trabalho em uma firma especializada em transporte de malotes, que foi regulamentada pelo Decreto 
nº 57.274/65, do então Presidente Castello Branco, ora ameaçada, como também todas as outras 
congêneres, pela decisão da Empresa de Correios e Telégrafos, que vem procurando, por todos os meios, 
exterminá-las. O mercado de trabalho, para minha idade, 40 anos, é crítico, sendo casado e com três filhas 
em idade escolar e lutando pela educação das mesmas. Vivemos atualmente em clima de intranqüilidade, 
pela ameaça de desemprego. Medite bem, nobre Senador, analise e veja bem em que situação, igual à 
minha, ficarão em todo o Brasil mais de 12.000 pais de família, que, somados com os dependentes, 
alcançarão mais de 40.000 pessoas, que dependem dos serviços que, atualmente, prestam nas empresas 
de malotes e realizam um serviço de interesse público. Tendo certeza do seu empenho e de sua luta pela 
nossa causa, agradeço em nome de todos os meus colegas e em meu próprios a) José de Jesus Carvalho 
Nina." 

Inúmeras outras cartas, representações de centenas de empregados, em condições semelhantes, 
nos têm sido enviadas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Conhecemos todos a grande dificuldade de emprego para os maiores de 35 anos. O problema é tão 

grave que o Governo, através do Ministério do Trabalho e Previdência Social, constituiu um grupo de 
trabalho para estudar suas causas e propor medidas concretas para a sua solução. De outra parte, é 
inegável o interesse público do serviço que vem sendo prestado por essas empresas. 

Fazemos, por isso, da tribuna do Senado um apelo ao senhor Presidente da República, para que 
examine o assunto e determine providências urgentes que evitem o desemprego de mais de 12 mil chefes 
de famílias brasileiras. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)  
Compareceram mais os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena – José Esteves – Dinarte Mariz – Domício Gondim – Milton Cabral – Paulo Guerra – 

Wilson Campos – Leandro Maciel – Amaral Peixoto – Vasconcelos Torres – Nelson Carneiro – Gustavo 
Capanema – Italívio Coelho – Leonir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Arnon de Mello. 
(Pausa.) 

S. Ex.ª não está presente. 
Está terminado o período destinado ao Expediente.  
Passa-se- à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Item 1 

 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 105, de 1973, de autoria do Sr. 

Senador Saldanha Derzi, que dá o nome de "Senador Filinto Müller à BR-163 que liga São Miguel D'Oeste à 
Fronteira do Suriname, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 544 e 545, de 1973 ,das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
– de Transporte, Comunicações e Obras Públicas, favorável. 
Em discussão o projeto. 
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Se nenhum dos Srs. Senadores fizer uso da palavra, declararei encerrada a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada a discussão. 
Encerrada a discussão. 
Encerrada a discussão sem emendas nem requerimento para que seja submetido a votos, é o projeto 

considerado definitivamente aprovado, sem votação, nos termos do art. 316 do Regimento Interno. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 105, DE 1973 
 
Dá o nome de "Senador Filinto Miiller" à BR-163 que liga São Miguel D'Oeste à Fronteira do 

Suriname. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art 1º– É denominada "Rodovia Senador Filinto Müller" a BR-163, prevista no Plano Nacional de 

Viação, que liga São Miguel D'Oeste à Fronteira do Suriname. 
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) 
 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 20,de 1972, de autoria do Sr. Senador 

Nelson Carneiro, que obriga as empresas do Distrito Federal, que comerciam no ramo de carros novos e 
usados, a ter estacionamentos privativos, e determina outras providências, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 515, 516 e 517, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça – 1º pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade, com votos 

contrários, quanto ao mérito, dos Srs. Senadores Eurico Rezende, Mattos Leão, Helvídio Nunes e Gustavo 
Capanema; 2º pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão do 
Distrito Federal; 

– do Distrito Federal (ouvido o Governo do Distrito Federal), favorável, nos termos do Substitutivo que 
apresenta, com voto em separado do Sr. Senador Antônio Fernandes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 225, de 1973 
 
Nos .termos do art. 311, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 

de Lei do Senado nº 20, de 1972, que obriga as empresas do Distrito Federal, que comerciam no ramo de 
carros novos e usados, a ter estacionamentos privativos, e determina outras providências, a fim de ser feitas 
na Sessão de 7 de novembro próximo. 

Sala das Sessões, 25 de outubro de 1973. – Franco Montoro. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria figurará 

na Ordem do Dia da Sessão do dia 7 de novembro próximo. 
 
Item 3 
 
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297 do 

Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nº 18, de 1973, de autoria do Senhor Senador  
Nelson Carneiro, que dispõe sobre o recolhimento das contribuições sindicais acres- 
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cidas de juros e correção monetária, quando o empregador não efetuar o pagamento no prazo legal, e dá 
outras providências, tendo: 
 

PARECERES, sob nº 528, de 1973, da Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade (com voto em separado dos Srs. Senadores 

Osires Teixeira e José Lindoso e voto vencido do Sr. Senador Nelson Carneiro.) 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º 

Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 226, DE 1973 
 
Nos termos do art. 311, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 

de Lei do Senado nº 18, de 1973, que dispõe sobre o recolhimento das contribuições sindicais acrescidas 
de juros e correção monetária, quando o empregador não efetuar o pagamento no prazo legal, e dá outras 
providências, a fim de ser feita na sessão de 7-11-73. 

Sala das Sessões, 25 de outubro de 1973. – Franco Montoro. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria figurará 

na Ordem do Dia da Sessão de 7 de novembro próximo. 
Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Não há orador inscrito para esta oportunidade. 
Lembro aos Srs. Senadores que haverá sessão extraordinária, hoje, às 18 horas e 30 minutos, 

destinada à eleição para preenchimento da vaga de Suplente de Secretário do Senado Federal. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão. 
Está encerrada a sessão. 

 
(Encerra-se a sessão às 15 horas e 40 minutos) 



161ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 25 DE OUTUBRO DE 1973 
 

(Extraordinária) 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. PAULO TORRES 

 
Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo Mesquita – José Lindoso – José Esteves – Milton 

Trindade – Alexandre Costa – Clodomir Milet – José Sarney – Petrônio Portella – Helvídio Nunes – 
Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Dinarte Mariz – Luís de Barros – Jessé Freire – Milton Cabral – 
João Cleofas – Paulo Guerra – Wilson Campos – Arnon de Mello – Luiz Cavalcante – Teotônio Vilela – 
Augusto Franco – Leandro Maciel – Lourival – Baptista – Antônio Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos 
Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – João Calmon – Amaral Peixoto – Paulo Torres – Vasconcelos Torres 
– Nelson Carneiro – Gustavo Capanema – José Augusto – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Franco 
Montoro – Emival Caiado – Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Accioly Filho – Mattos Leão – Ney Braga – 
Antônio Carlos – Celso Ramos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Presentes 52 Senhores Senadores, declaro aberta a Sessão 
que se destina à eleição do Suplente de Secretário do Senado Federal que irá completar o mandato na 
atual Mesa, em vaga decorrente da eleição do Senhor Senador Geraldo Mesquita para 4º Secretário. 

A eleição far-se-á por escrutínio secreto. Irei suspender a Sessão por alguns minutos, a fim de que os 
Senhores Senadores possam munir-se das cédulas. 

(Suspensa às 18 horas e 35 minutos, a Sessão é reaberta às 18 e 40 minutos.) 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Vai-se proceder à eleição. 
O Sr. 3º Secretário irá proceder à chamada, do Sul para o Norte. A medida em que os Srs. Senadores 

forem sendo chamados, irão depositando suas sobre-cartas na urna. 
Procede-se à chamada 
Respondem à chamada e votam os Srs. Senadores: 
José Guiomard – Geraldo Mesquita – José Lindoso – Milton Trindade – Alexandre Costa – Clodomir 

Milet – José Sarney – Petrônio Portela – Helvídio Nunes – Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – 
Dinarte Mariz – Luís de Barros – Jessé Freire – Milton Cabral – João Cleofas – Wilson Campos – Arnon de 
Mello – Luiz Cavalcante – Teotônio Vilela – Augusto Franco – Leandro Maciel – Lourival Baptista – Antônio 
Fernandes – Heitor Dias – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Paulo Torres – Gustavo Capanema – 
José Augusto – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Emival Caiado – Osires Teixeira – Fernando Correa – 
Accioly Filho – Mattos Leão – Ney Braga – Antônio Carlos – Celso Ramos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger 
Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Está concluída a votação. 
Vai-se passar à contagem das sobrecartas. 



– 340 – 
 

Convido para escrutinadores os nobres Senadores Helvídio Nunes e Guido Mondin. 
Procede-se à contagem das sobrecartas. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Foram encontradas na urna 43 sobrecartas, número que 
coincide com o de votantes. 

Vai-se passar à apuração. 
Procede-se à apuração. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – É o seguinte o resultado da votação:  
Senado Luís de Barros, 42 votos. 
Senador Dinarte Mariz, 1 voto. 
Tenho a honra de proclamar eleito Suplente de Secretário o nobre Senador Luís de Barros. (Palmas 

prolongadas.) 
Lembro aos Senhores Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma Sessão 

Conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, e destinada à discussão 
de partes do Projeto de Lei nº 11, de 1973 (CN). 

Nada mais havendo que tratar, irei encerrar a Sessão, designando para a próxima a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
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Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 8, de 1973, de autoria do Sr. Senador 

Nelson Carneiro, que assegura ao empregado o pagamento das férias pelo término ou rescisão, por 
qualquer forma, do contrato de trabalho, tendo: 

PARECERES, sob nos 209 e 210, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pesa constitucionalidade e juridicidade; e 
– de Legislação Social, favorável. 
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Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 87, de 1973, de autoria do Sr. Senador 

Benjamim Farah, que acrescenta parágrafo ao art. 521 da Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a 
assegurar, ao exercente de mandato sindical, o direito de perceber ajuda-de-custo a título de compensação 
de despesas de representação, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 547, e 548, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
– de Legislação Social, favorável. 
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Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 31, 1972, de autoria do Sr. Senador 

Franco Montoro, que estabelece que a sentença normativa da Justiça do Trabalho fixará, também, um piso 
salarial ou limite mínimo de remuneração para a categoria profissional, e dá outras providências, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 302, 303 e 564, de 1972, e 526 e 527, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
– de Legislação Social, favorável; e 
– de Economia, 1º pronunciamento: (audiência solicitada), contrário; 2º pronunciamento: (reexame 

requerido), solicitando diligência ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e ao Ministério do 
Trabalho; e 3º pronunciamento: (cumprida a diligência), contrário. 

Está encerrada a Sessão. 
 

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 55 minutos.) 



162ª SESSÃO LAGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA EM 26 DE OUTUBRO DE 1973 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. RUY SANTOS 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Geraldo Mesquita – José Lindoso – Alexandre Costa – Clodomir Milet – José Sarney – Petrônio 

Portella – Helvídio Nunes – Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Milton Cabral – Luiz Cavalcante – 
Augusto Franco – Leandro Maciel – Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Ruy Santos – Carlos 
Lindenberg – Eurico Rezende – Paulo Torres – Carvalho Pinto – Franco Montoro – Emival Caiado – 
Fernando Corrêa – Accioly Filho – Mattos Leão – Ney Braga – Celso Ramos – Daniel Krieger – Guido 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

MENSAGEM 
 

DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 

– Nº 15, de 1973, de 25 do corrente, encaminhando, para promulgação, autógrafos do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 6, de 1973, que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural firmado entre a 
República Federativa do Brasil e a República de Gana, em Acra, no dia 2 de novembro de 1972. 

 
OFÍCIOS 

 
DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ENVIANDO, À REVISÃO DO SENADO, 

AUTÓGRAFOS DOS SEGUINTES PROJETOS: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 71, DE 1973 

 
(Nº 1.532-B/73, na Casa de origem) 

 
DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 
Dispõe sobre a participação de empresas industriais em concessionárias de serviços públicos de 

energia elétrica, na área da Amazônia, e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – As empresas industriais, grandes consumidoras de energia elétrica, localizadas na área  

de atuação da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE, definida no art. 2º, item IV, da 
Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973, poderão participar financeiramente de empreendimento que vise à 
instalação ou expansão da capacidade geradora e de transmissão da ELETRONORTE, ou das empresas 
concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, sob controle estadual. 
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§ 1º – Consideram-se, para os fins desta lei, empresas industriais, grandes consumidoras de energia, 

as que tenham demanda mínima de 10 MW (mega-watts) e façam jus à redução do empréstimo 
compulsório, nos termos do Decreto-Lei nº 644, de 23 de junho de 1969. 

§ 2º – O enquadramento de novas indústrias ou daquelas em expansão na categoria de que trata o 
parágrafo anterior, será feito segundo critérios estabelecidos pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – 
ELETROBRÁS. 

Art. 2º – A participação no empreendimento terá por fim: 
I – a construção ou ampliação de usinas geradoras de eletricidade, bem como sistemas de 

transmissão pelas concessionárias; 
II – a garantia do fornecimento de energia elétrica pelas concessionárias às empresas industriais; 
III – a tomada, pelas empresas industriais, de obrigações emitidas pelas concessionárias. 
Art. 3º – A participação reger-se-á por contrato em que se estabeleçam as cláusulas do fornecimento 

de energia elétrica pela concessionária à empresa industrial, discriminando-se necessariamente: 
I – o valor da participação; 
II – o prazo de duração; 
III – a potência que se colocará à disposição do consumidor industrial; 
IV – a energia disponível mensalmente, por unidade de potência. 
Parágrafo único – O prazo inicial do contrato será no máximo de quinze anos prorrogável pelas 

partes. 
Art. 4º – Além das cláusulas previstas no artigo anterior, os contratos estabelecerão obrigatoriamente: 
I – o pagamento, pela empresa industrial, da quota de depreciação prevista na legislação sobre 

energia elétrica, na mesma proporção de sua participação no investimento, quota esta que será fixada pelo 
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE, em valor igual à aplicável para instalação da 
mesma natureza; 

II – o reembolso das despesas da exploração das instalações efetuadas pelas concessionárias para 
atender à empresa industrial. 

Art. 5º – O DNAEE encaminhará o contrato ao Ministro das Minas e Energia que, aprovando-o, fixará, 
em portaria, o início de sua vigência. 

Art. 6º – Para os fins do item III do Art. 2º, as concessionárias emitirão títulos com prazo de resgate 
não inferior ao do contrato, observadas as seguintes regras: 

I – o valor total da tomada de obrigações será igual ao produto da potência a ser fornecida, pelo custo 
unitário da potência das instalações resultantes da participação da empresa industrial; 

II – as obrigações estarão sujeitas a correção monetária anual, pelo mesmo índice que for aplicado ao 
ativo imobilizado das concessionárias; 

III – as obrigações serão resgatadas em cinco parcelas anuais, iguais e sucessivas, vencendo-se a 
primeira na data do término do contrato de participação, salvo a ocorrência de prorogação do contrato, na 
forma prevista no parágrafo único do Art. 3º, hipótese em que o resgate terá início na data deste último. 

IV – no prazo de resgate, referido no item anterior, as obrigações renderão juros de seis por cento ao 
ano, pagáveis em 31 de dezembro de cada ano. 

§ 1º – No caso de prorrogações, cujo prazo total não poderá ser superior  
a dez anos, a concessionária deverá resgatar no mínimo trinta e três por cento do 
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valor da participação inicial realizada pela empresa industrial, em cada prorrogação. 

§ 2º – Nenhuma prorrogação poderá ser superior a cinco anos. 
§ 3º – O regate efetuado pela concessionária na forma do § 1º será realizado em cinco parcelas 

anuais, iguais e sucessivas, durante o prazo da prorrogação, e implicará na redução da potência colocada à 
disposição da empresa industrial, proporcional a cada pagamento. 

§ 4º – O valor do contrato de participação estimado pelas partes será reabustado por ocasião da 
entrada em operação das instalações, sempre que o investimento realizado for maior do que o estimado, 
efetuando-se, nessa hipótese, a correspondente emissão suplementar de obrigações. 

§ 5º – As obrigações emitidas na conformidade desta lei não poderão ser alienadas, transferidas ou 
dadas em garantia de operação financeira, exceto no caso de financiamento externo devidamente 
autorizado pelo Ministério da Fazenda. 

Art. 7º – A soma das potências contratadas será limitada, para cada concessionária, de âmbito 
estadual, ao máximo de dez por cento da capacidade de geração própria da concessionária, no ano anterior 
ao da celebração do contrato. 

§ 1º – Se concessonária de âmbito estadual não puder atender, em decorrência do limite estabelecido 
neste artigo, proposta de empresa industrial que deseje instalar-se em sua área de concessão, o contrato 
poderá ser feito com a ELETRONORTE, efetuando-se o fornecimento diretamente por esta concessionária. 

§ 2º – Ao término da participação prevista nesta lei, o fornecimento de energia elétrica passará a ser 
realizado por concessionária de âmbito estadual. 

§ 3º – Não poderá a empresa industrial distribuir energia elétrica quando venha a deter toda a 
potência instalada da usina, exceto nos casos do consumo doméstico de seus empregados em vilas 
operárias construídas em terrenos pertencentes à empresa industrial, quando a concessionária local não se 
dispuser a efetuar o fornecimento. 

Art. 8º – O fornecimento de energia, nas condições desta Lei, ficará isento do Imposto Único sobre 
Energia Elétrica, da quota de previdência e do empréstimo compulsório e a empresa industrial será 
considerada, para todos os efeitos, como se fosse produtora para consumo próprio e uso exclusivo da 
potência e da energia contratada. 

Art. 9º – A contabilização, pelas concessionárias, do valor original dos bens adquiridos ou construídos 
em decorrência da participação, bem como a respectiva correção monetária, constará, discriminadamente, 
de conta especial do Ativo Imobilizado. 

§ 1º – Os bens referidos neste artigo passarão a integrar o investimento remunerável das 
concessionárias ao término do prazo dos contratos de participação, em valor igual aos resgates a serem 
efetuados pelas concessionárias. 

§ 2º – Não se aplicará a quota de reversão ao montante dos bens não integrantes do investimento 
remunerável. 

Art. 10 – A concessão ou autorização das centrais geradoras, ou dos sistemas de transmissão que 
resultem das participações previstas nesta Lei, enquadra-se-ão no planejamento energético do País, ouvida 
a ELETROBRÁS, na forma dos arts. 1º e 14 da Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973. 

Art. 11 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

MENSAGEM 
Nº 314, DE 1973 

 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, e para ser apreciado nos prazos nele  

referidos, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên- 
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cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Minas e Energia, o anexo 
Projeto de Lei que "dispõe sobre a participação de empresas industriais em concessionárias de serviços 
públicos de energia elétrica, na área da Amazônia, e dá outras providências." 

Brasília, 17 de setembro de 1973. – Emílio G. Médici. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 649/73, DE 11 DE SETEMBRO DE 1973, DO MINISTÉRIO DAS 

MINAS E ENERGIA. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
O Governo Federal, através de uma série de medidas de largo alcance, está promovendo a 

integração e conquista econômica da região amazônica, realizando, com esse propósito, um grande esforço 
conjunto, notadamente no que diz respeito à implantação de uma infra-estrutura adequada à correta 
utilização e desenvolvimento das potencialidades daquela área, cabendo ao Ministério das Minas e Energia, 
com tal objetivo e no quadro de suas atribuições, o planejamento e a realização dos programas do setor 
energético. 

2. Por proposta deste Ministério, Vossa Excelência encaminhou, ao Poder Legislativo, o Projeto de 
Lei que resultou na Lei nº 5.824, de 14 de novembro de 1972, o qual estabeleceu a alocação de 10% (dez 
por cento) do valor do empréstimo compulsório, autorizado pela Lei Complementar nº 13, de 11 de outubro 
de 1972, para a região amazônica, atribuindo a aplicação destes recursos à Centrais Elétricas do Norte do 
Brasil S.A. – ELETRONORTE, empresa a ser criada como subsidiária da Centrais Elétricas Brasileira S.A. – 
ELETROBRÁS, com o objetivo de coordenar o programa de energia elétrica, bem como de estudar, 
construir e operar centrais elétricas e sistemas de transmissão na Amazônia. 

3. Constituída que foi a ELETRONORTE, cumpre-nos agora adotar outras medidas necessárias ao 
rápido e pleno atendimento dos seus objetivos, com base nas peculiaridades da região. 

4. A Amazônia, se caracteriza, no presente, pela disponibilidade de grandiosos potenciais hidráulicos, 
mas demanda de energia elétrica escassa e rarefeita. O mercado atual não justifica a realização de grandes 
aproveitamentos hidroelétricos. Entretanto, existe a perspectiva de implantação, ainda nesta década, de 
grandes conjuntos industriais, os quais não poderão ser instalados, sem a garantia prévia de disponibilidade 
de energia elétrica. Esta garantia só poderá ser oferecida pelas concessionárias locais, ou pela própria 
ELETRONORTE, quando esta tiver construindo a primeira grande central hidrolétrica naquela região. 

5. Os pesados investimentos requeridos, tanto para a implantação de indústrias de grande porte, 
como para o sistema supridor de energia elétrica, depende, obviamente, de uma forma de conjugar os 
esforços das iniciativas industriais, com os dos concessionários de energia elétrica. 

6. Entretanto, no quadro geral da legislação brasileira sobre energia elétrica, o equacionamento de 
soluções, nessas bases, não encontra os mecanismos adequadros; eis que existe nítida distinção entre a 
concessão para serviços públicos e a autorização para instalação de usinas geradoras de uso privativo de 
empresas industriais. 

7. Do ponto de vista das grandes indústrias que podem e desejam se estabelecer na Amazônia, 
notadamente para a industrialização de minerais da região, a atual situação importa, seja na construção de 
usina privativa, seja em depender do concessionário para o seu suprimento. 

8. A primeira solução torna-se, por vezes, impossível face à disparidade entre as necessidades da 
indústria e a capacidade do aproveitamento hidroelétrico disponível, cuja localização, próxima à indústria, 
possibilite o suprimento à mesma. A concessão de tais instalações à indústria, ou acarretaria um mau 
aproveitamento do recurso energético disponível, ou um custo exagerado para a indústria, em decorrência 
de instalação de dimensão excessiva. 

9. A segunda solução coloca a indústria na contingência do suprimento por  
uma concessionária cujo mercado total será, na maioria das vezes, inferior aos 
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requisitos da indústria. Coloca, outrossim, o concessionário face a um consumidor que, por si só, é maior 
que todo o restante do seu sistema. A situação é, obviamente, desfavorável para ambos. 

10. A solução do problema ora exposto torna-se, ainda, mais premente, face à ausência de infra-
estrutura de serviços públicos na Amazônia, o que torna inviável o aproveitamento de matérias-primas 
minerais que vão sendo encontradas naquela área e que podem propiciar a instalação de núcleos 
industriais exatamente do tipo caracterizado pelo intenso consumo de energia elétrica. 

11. Parece-nos, pois, oportuno, nesta conjuntura, que se abra a possibilidade de uma associação, 
sob a forma de participação entre o concessionário de serviços públicos de energia elétrica e as indústrias 
grandes consumidoras, para possibilitar o aproveitamento de recursos energéticos disponíveis em 
condições satisfatórias de localização, mas não de dimensão. 

 12. O anexo Projeto de Lei, que temos a honra de encaminhar à apreciação de Vossa Excelência, 
para eventual remessa ao Congresso Nacional, tem por objetivo essencial: 

a) permitir a associação, mediante participação, entre empresa industrial grande consumidora de 
energia e o concessionário de serviço público de energia e o concessionário de serviços públicos de energia 
elétrica, por prazo determinado; 

b) estabelecer as condições do aporte de capital que o consumidor industrial deve realizar, a fim de 
coperar com o concessionário para a instalação de unidades de geração capazes de atender plenamente a 
sua demanda de eletricidade; e 

c) fixar as obrigações do concessionário para com a empresa industrial a ele associada, em termos 
de quantidade e características de fornecimento de energia elétrica, durante o período da associação. 

13. No projeto, foi estabelecido um limite de 10% (dez por cento) da capacidade de geração própria, 
que o concessionário pode comprometer, através de contratos do tipo sugerido, com empresas industriais 
grandes consumidoras de energia elétrica, evitando-se, assim, um excessivo comprometimento da 
concessionária local, nesta modalidade de suprimento de eletricidade. 

14. Foi previsto ainda que, na hipótese do surgimento de uma indústria que requeira demanda 
superior à possibilidade de contratação com a concessionária local, a juízo do poder concedente, possa a 
empresa subsidiária de âmbito regional da ELETROBRÁS, na área, a ELETRONORTE, suprir a deficiência 
da concessionária, sem a restrição do limite de 10% (dez por cento) ao qual esta está sujeita. 

15. São de dois tipos as razões para tal exceção: 
a) a capacidade instalada na Região Amazônica é muito limitada e não constitui, em nenhuma área, 

um sistema interligado. A ELETRONORTE deverá promover, tão cedo quanto possível, a construção de 
grandes centrais que permitam o início da formação de sistemas interligados naquela região. 

b) o dispositivo que estabelece condições excepcionais para a ELETRONORTE tornará possível, 
portanto, acelerar o aproveitamento de recursos energéticos da Região Amazônica, pelo oferecimento de 
energia elétrica a custos atrativos, incentivando a implantação de comunidades industriais de grande porte 
notadamente os que se disponham a aproveitar os recursos minerais existentes na área. 

16. A sistemática adotada, além do benefício de uma consolidação mais rápida da  
ELETRONORTE, como fator de desenvolvimento da Amazônia, traz um incentivo aos consumidores 
intensos das regiões Nordeste, Sudeste e Sul, no sentido da instalação de novos empreendimentos  
na Região Amazônica, onde o horizonte de disponibilidade de energia hidráulica apresenta  
perspectivas de muito maior duração do que nas outras áreas do País. A fórmula de associa- 
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ção ora proposta asseguraria, ainda, a esses industriais, solução que lhes garante o suprimento de energia 
a custo estável e predeterminado por um longo prazo, tal como ocorreria se fossem auto-produtores. 

17. Justifica-se, portanto, o estabelecimento de condições especiais para o desenvolvimento do 
consumo de energia na Amazônia. 

Renovo a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. – Antônio Dias Leite Júnior. 
(Às Comissões de Minas e Energia, de Economia e de Finanças.) 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 72, DE 1973 

 
(Nº 1.520-B/73, na Casa de origem) 

 
DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 
Cria, na carreira do Ministério Público do Distrito Federal, os cargos que especifica. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Ficam criados, na carreira do Ministério Público do Distrito Federal, os seguintes cargos: três 

de Curador, seis de Promotor Público, seis de Promotor Substituto e oito de Defensor Público. 
Art. 2º – As despesas com a execução desta Lei correrão à conta dos recursos orçamentários 

próprios da Procuradoria-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

MENSAGEM Nº 313, DE 1973 
 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Nos termos do art. 51 da Constituição, e para ser apreciado nos prazos nele referidos, tenho a honra 

de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo Projeto de Lei que "cria, na carreira do Ministério Público do 
Distrito Federal, os cargos que especifica". 

Brasília, 11 de setembro de 1973. – Emílio G. Médici. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS GM/344-B, DE 29 DE AGOSTO DE 1973, DO MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA. 
GM/344-B 

 
Brasília, 29 de agosto de 1973. 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Pela Mensagem nº 247, de 10 do corrente mês, Vossa Excelência encaminhou ao Congresso 

Nacional o Projeto de Lei nº 1.436/73, que "cria Varas, Cartórios e cargos na Justiça do Distrito Federal e dá 
outras providências". 

Complementando aquela providência venho submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o 
Projeto de Lei que cria, na carreira do Ministério Público do Distrito Federal, três cargos de Curador, seis de 
Promotor Público, seis de Promotor Substituto e oito de Defensor Público. 

Torna-se necessária a criação dos cargos ora propostos, pois a instalação das Varas constantes do 
Projeto de Lei nº 1.436/73 demandará a presença junto aos juízes nelas lotados, dos representantes do 
Ministério Público, para seu pleno funcionamento. 

Os três cargos de Curador se fazem necessários à vista da criação das  
novas Varas, onde servirão como Curadores de Família, Órfãos, Resíduos, Ausen- 
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tes, Massas Falidas, Acidentes do Trabalho, Menores, Registros Públicos e do Registro Civil. Os cargos 
propostos, de Promotor Público e Promotor Substituto, são para exercício junto às novas Varas Criminais e 
os oito cargos de Defensor Público são absolutamente necessários para o atendimento dos que pedem 
assistência judiciária em todo o Distrito Federal. 

Destarte, após exame das reais necessidades do Ministério Público nessa emergência, proponho a 
Vossa Excelência a remessa à apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional, na forma dos 
arts. 8º, nº XVII, letra t, 17 e 53, nº IV, da Constituição Federal, do projeto de lei anexo, que prevê em seu 
art. 2º a fonte dos recursos orçamentários necessários à sua execução. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de profundo respeito. – Alfredo 
Buzaid, Ministro da Justiça. 

 
PARECER  

 
PARECER Nº 571, DE 1973 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 1973 (nº 460-D, 

de 1967, na Casa de origem), que "dá nova redação (ao art. 10 da Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública". 

 
Relator: Sr. Mattos Leão 
O Projeto de autoria do eminente deputado Francisco Amaral, ora em exame, pretende modificar a 

Lei que trata do processo de desapropriação por utilidade púbica dando nova redação ao art. 10 da Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, no sentido de diminuir o prazo de cinco (5) para dois (2) anos a caducidade 
do decreto desapropriatório. 

O art. 10 do referido Decreto estabelece: 
"A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente dentro de cinco 

anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findo os quais este caducará." 
Com a aprovação da presente proposta de Lei, o art. 10 tomará a seguinte redação, conforme grifo 

nosso. 
"A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente dentro de dois 

anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findo os quais caducará." 
A douta Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aprovando parecer do Deputado Petrônio 

Figueiredo, opinou pela constitucionalidade. Aprovou, também, aquela Comissão, na mesma reunião, 
emenda alterando para dois anos a proposição original que estabelecia em doze meses o prazo indicado no 
art. 10. 

Constatamos que o objetivo do projeto é o de dar maior brevidade para a defesa dos legítimos 
interesses do expropriado quanto ao pronto recebimento da indenização, dando melhores condições à 
Justiça no que se refere a prazos e, conseqüentemente, desafogando os Tribunais, tão assoberbados com 
o acúmulo de processos em andamento, motivo porque a medida nos parece correta, justa e oportuna. 

Opinamos, pois, pela tramitação do projeto considerando-o, salvo melhor juízo, jurídico, constitucional 
e conveniente. 

É o nosso parecer. 
Sala das reuniões, 24 de outubro de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – Mattos Leão, Relator – 

Carlos Lindenberg – Accioly Filho – José Sarney – Wilson Gonçalves – Heitor Dias – José Augusto – Nelson 
Carneiro – Eurico Rezende. 
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PARECER Nº 572, DE 1973 
 

da Comissão de Assuntos Regionais, sobre o Projeto de Lei da Câmara, nº 41, de 1973 (nº 654-B, de 
1972, na Casa de origem) que acrescenta parágrafo ao art. 2º, da Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966. 

 
Relator: Sr. José Guiomard 
Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei que acrescenta, ao art. 2º, da Lei nº 5.173, de 27 de 

outubro de 1966, parágrafo único assim redigido: 
"Art. 2º – .................................................................................................................................................... 
Parágrafo único. Os Municípios atingidos, ainda que parcialmente, pelos paralelo e meridiano 

referidos no artigo serão considerados na totalidade de suas áreas integrantes da Amazônia Legal." 
O autor da proposição, na justificativa, assegura que "prevaleceu longo tempo o entendimento de que 

os Municípios que tivessem parte de seu território atingido pelos limites demarcatórios da Amazônia Legal 
estavam inteiramente compreendidos nesta. No presente, tal inexplicavelmente não ocorre. Criou-se dessa 
forma, situação realmente equívoca, de modo que existem Municípios com partes consideradas integrantes 
da Amazônia Legal e outras dela excluídas, provocando discriminação efetivamente insustentável porque 
prejudicial. 

A matéria foi estudada pelas Comissões competentes, na Câmara dos Deputados, obtendo pareceres 
favoráveis. No Plenário, foi aprovada, depois de pronunciamentos em que ficou ressaltada a necessidade 
de estabelecer-se critério capaz de orientar relativamente ao assunto – a política desenvolvimentista da 
SUDAM, órgão que tem por objetivo principal planejar, promover, executar e controlar a ação federal na 
Amazônia (Lei nº 5.713/66 – art. 9º). 

O art. 2º ao qual se pretende acrescentar o parágrafo único de que trata o presente projeto, repete 
praticamente o texto do art. 2º, da Lei nº 1.806, de 1953, que dispõe sobre o PVEA e criou a 
Superintendência da sua execução. 

Logo no início de suas atividades, a SPVEA parece ter encontrado dificuldades em resolver a questão 
da área sobre a qual lhe competia atuar, pois a maioria dos Municípios de Mato Grosso, Goiás, e Maranhão 
apenas parcialmente se encontravam na chamada Amazônia Legal. Por exemplo, Mato Grosso, dos 24 
Municípios – Aripuanã, Acorizal, Arenópolis, Alto-Paraguai, Barão de Melgaço, Barra do Garças, Barra do 
Bugres, Cáceres, Cuiabá, Diamantino, Guiratinga, Itiquira, Mato Grosso, Nossa Senhora do Livramento, 
Nortelândia, Ponte Branca, Poconé, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santo Antonio de Leverger, Torixoréu, 
Tesouro e Várzea Grande – apenas seis tinham área totalmente incluída na região da SPVEA: Aripuanã, 
Barra do Bugres, Diamantino, Barra do Garças, Rosário Oeste e Várzea Grande. Nem por isso, aquele 
órgão desenvolvimentista deixou de atender aos reclamos dos demais. Basta consultar os Orçamentos 
anuais de então, para que se verifique a destinação de recursos da SPVEA para serviços de saneamento, 
transportes, comunicações, eletricidade etc. na totalidade dos Municípios mato-grossenses acima 
apontados. 

No livro "Áreas amazônicas dos Estados de Mato Grosso, Goiás e Maranhão", editado pela mesma 
SPVEA, o casal Galvão deixa claro o critério que orientava os dirigentes daquele órgão. Na verdade, houve 
quem contrariasse o princípio, argumentando que, com isso, a Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia estava dilatando a sua área de influência, infringindo a lei que, taxativamente, 
estabelecia os limites no paralelo de 13º e no meridiano de 44º. 

Oficialmente, nenhum texto existe, que esclareça o assunto. Mas a prática é de atendimento dos 
Municípios parcialmente amazônicos, desde que os recursos sejam aplicados na parte limitada pelo art. 2º, 
da Lei nº 5.173/66. Isto porque talvez se entenda que ao administrador é vedado acrescentar parcelas ao 
território cujos limites estão na Lei e que já inclui dois terços do território brasileiro. Daí o aparente paradoxo 
de, em determinado Município, esta área ser beneficiada com recursos da SUDAM e naquela não. 
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A Proposição, na verdade, pretende atender a uma situação de fato. Mas, no caso de aprovação do 
texto em exame, talvez se tornassem inócuos os limites fixados no art. 2º, da Lei nº 5.173/66. 

O assunto exige, portanto, esclarecimentos, quanto à política ora executada pela SUDAM e as 
repercussões, ou conseqüências do Projeto em exame. 

Opinamos, assim, para que seja pedidas informações à SUDAM, através do Ministério do Interior. 
Sala das Comissões, 8 de agosto de 1973. – Clodomir Milet, Presidente – José Guiomard, Relator – 

Lourival Baptista – Ruy Carneiro – José Esteves – Dinarte Mariz – Teotônio Villela. 
 

PARECER Nº 573, DE 1973 
 

Da Comissão de Assuntos Regionais 
 

Relator: Sr. José Guiomard 
O Deputado Siqueira Campos, na convicção de prestar serviços aos Municípios parcialmente 

abrangidos pelo meridiano e pelo paralelo que demarcam os limites orientais e meridionais da Amazônia 
Legal, apresentou o projeto ora em exame nesta Comissão, cujo art. 1º estabelece: 

"Art. 1º – Passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo o art. 2º da Lei nº 5.173, de 27 de outubro 
de 1966: 

"Parágrafo único – Os Municípios atingidos, ainda que parcialmente, pelos paralelo e meridiano 
referidos no artigo serão considerados na totalidade de suas áreas integrantes da Amazônia Legal." 

A matéria já esteve, na reunião desta Comissão, realizada no dia 8 de agosto último, em exame 
preliminar. Ficou salientado que o problema sugeriu dúvidas à extinta Superintendência do Plano de 
Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA). Mas acabou prevalecendo o entendimento de que o critério 
hoje defendido pela proposição do Deputado Siqueira Campos é desautorizado pela lei e dilata, na prática, 
os limites adotados depois de anos de estudo, de análise e de debate. Para a SUDAM – que substitui a 
SPVEA nos objetivos do Governo em relação à Amazônia – é válido o princípio adverso à tese 
expansionista. 

O projeto visa a desencadear reações profundas, de caráter econômico, modificando o ambiente 
planejado pela Administração. Justamente por isso, esta Comissão opinou pela conveniência do 
pronunciamento do Ministério do Interior, que foi transmitido ao Senado Federal, pelo Of. nº 425-SAP/73, do 
Senhor Ministro Extraordinário para os Assuntos do Gabinete Civil. 

Para o Ministério do Interior, há inconveniência na ampliação legal da área amazônica, para efeitos 
de aplicação dos incentivos fiscais e financeiros. Eis os argumentos: 

"A proposição, em princípio, pareceria razoável. Levando-se em conta, entretanto, a amplitude da 
área dos Municípios da região, a inclusão, na jurisdição da SUDAM, do remanescente de sua superfície, 
virá ampliar desnecessariamente os limites da denominada Amazônia Legal, que compreende nada menos 
de 56% do território nacional. 

Conseqüentemente, do ponto de vista da aplicação dos incentivos fiscais, não se justifica que se 
alegue dificuldade ou mesmo impossibilidade de localização, em cada dos Municípios não totalmente 
incluídos na delimitação legal, de qualquer empreendimento nas áreas abrangidas pelos limites da SUDAM 
e que constituem largas faixas abertas às mais variadas iniciativas. 

Do ponto de vista da promoção do desenvolvimento econômico, no que diz  
respeito aos Estados de Goiás e Mato Grosso, as áreas dos Municí- 
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pios em questão ou são atendidas pela SUDAM ou pela SUDECO – Superintendência do Desenvolvimento 
da Região Centro-Oeste. 

Quanto ao Estado do Maranhão, além da atuação da SUDAM sobre a parte do território a oeste do 
meridiano de 44º, toda sua superfície encontra-se sob a jurisdição da SUDENE – Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste, resultando, assim, ociosa e desnecessária a medida preconizada no 
Projeto." 

Os limites meridionais e orientais da Amazônia estiveram em debate desde que a Constituição de 
1946 passou a nortear a vida brasileira. Essa Carta Constitucional, no art. 199, estabelececia: 

"Na execução do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, a União aplicará, durante, pelo 
menos, vinte anos consecutivos, quantia não inferior a três por cento de sua renda tributária." 

Câmara dos Deputados e Senado Federal, procurando, cientificamente, delimitar a área amazônica, 
solicitaram a colaboração do Conselho Nacional de Geografia. Foi designado o geógrafo Lúcio de Castro 
Soares, que redigiu dois trabalhos: "Delimitação da Amazônia para fins de planejamento econômico" e 
"Limites meridionais e orientais da área de ocorrência da floresta amazônica em território brasileiro". Na 
primeira avaliação, o geógrafo adotou critério que julgou acertado à configuração territorial do bloco 
amazônico, para o fim especial de planejamento e recuperação econômica: 

"Tal critério não se prendia rigidamente a nenhum ponto de vista simplista, mas considerava um 
conjunto de fatores tais como: os limites até então desconhecidos (e em grande parte hipotéticos) da 
floresta amazônica; o divisor de água da bacia amazônica; as zonas de influência dos centros econômicos 
da Amazônica da região Centro-Oeste; a necessidade de desenvolver a grande área despovoada existente 
entre a Hiléia Amazônica e a área já ocupada, se bem que fracamente, do Planalto Central; e as grandes 
vias de acesso terrestre à Amazônia, pelas quais também se realizará a conquista efetiva daquela, 
integrando-a na economia e na vida cultural do Brasil." 

Verifica-se, por conseguinte, que o prof. Lúcio de Castro Soares procurou delimitação que 
ultrapassava a área puramente geográfica e incluía territórios de Mato Grosso, Goiás e Maranhão. De 
pronto, a "interpretação amazônica" do geógrafo foi rejeitada pelas Comissões de Constituição e Justiça e 
do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, ambas da Câmara dos Deputados. Estava em estudos, à 
época, o Projeto de Lei nº 267-B/48, cujo art. 2º passou a ter esta redação, oferecida no parecer do 
Deputado Eduardo Duvivier: 

"Amazônia, nos termos da presente lei, é a região que defronta o Atlântico e tem, como eixo, o rio 
Amazonas, e, por limite, ao norte, as Guianas e a Venezuela, ao oeste, a Colômbia e o Peru, ao sul, a 
Bolívia, até o limite extremo sul do Território do Guaporé e, ainda ao sul e em direção geral a leste, a linha 
da floresta típica da Hiléia Amazônica. 

Parágrafo único. – O Poder Executivo, dentro de 30 dias, a partir da publicação desta lei, nomeará 
uma comissão de cinco cientistas, a cuja disposição porá seus serviços de aerotopografia, a fim de ser 
determinada e traçada, em mapa, a referida linha, o que deverá essa comissão ter concluído, no prazo 
máximo de cento e vinte dias." 

A Lei nº 1.806, de 6 de janeiro de 1973, porém, definiu o espaço amazônico, sobre o qual foram 
traçados planos e realizados projetos. O critério permanece até o presente, e surgiu este fato singular: áreas 
que recebiam favores da SUDENE, ganhavam também favores da SPVEA. O mesmo acontece com 
determinados Municípios que são beneficiados, a um só tempo, pela SUDAM e pela SUDECO. 

O Autor do projeto, ao justificá-lo, salienta que atualmente ocorre uma  
"situação equívoca", em relação aos Municípios parcialmente amazônicos. Na 
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verdade, nenhum equívoco existe, principalmente no que se refere à promoção do desenvolvimento 
econômico. O Governo realiza obra notável, com referência ao assunto. Os órgãos responsáveis pela tarefa 
desenvolvimentista efetivam trabalho dinâmico e nunca dantes experimentado. Todas as regiões são 
atendidas pela ação global, que rejeita, por isso mesmo, arbitrariedades. 

A proposição em exame nada oferece de novo. Pelo contrário, defende tese vencida e alheia aos 
detalhes que, naturalmente, passarão a influir prejudicialmente na economia, cujo esquema a Administração 
concebeu de maneira racional. 

Diante do exposto, somos pela rejeição do presente Projeto de Lei. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1973. – Clodomir Milet, Presidente – José Guiomard, Relator – 

Teotônio Villela – Franco Montoro, com restrições. 
 

PARECER Nº 574, DE 1973 
 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 101, de 1973-DF, 
(Mensagem nº 306, de 1973, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à elevada 
deliberação do Senado Federal, o Projeto de Lei que "dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º da Lei 
nº 5.771, de 21 de dezembro de 1971, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal Civil da Secretaria de 
Segurança Pública do Distrito Federal". 

 
Relator: Sr. Nelson Carneiro 
Pelo Projeto nº 101, de 1973 (Mensagem nº 306, de 1973), o Senhor Presidente da República sugere 

seja dada nova redação ao parágrafo único do art. 1º da Lei nº 5.771, de 21 de dezembro de 1971, que 
dispõe sobre o Quadro de Pessoal Civil da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. 

O Projeto é constitucional e jurídico, mas vale reproduzir as razões da iniciativa governamental, 
contidas na Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, e que constituem mais uma 
crítica à urgência, desnecessária imposta aos projetos de iniciativa governamental. Ainda uma vez a pressa 
foi inimiga da perfeição: 

– "Pela Lei nº 5.771, de 21 de dezembro de 1971, foi alterado o Quadro de Pessoal Civil da 
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal – SEP, a que se referia o art. 5º, do Decreto-lei nº 315, 
de 13 de março de 1967. 

Mencionada Lei suprimiu vários cargos, constantes do Anexo IV, considerados absolutamente 
desnecessários para os serviços da Secretaria de Segurança Pública, e transferiu para o Quadro Provisório 
de Pessoal do Distrito Federal, os cargos integrantes do Anexo III. 

Tendo em vista que, tecnicamente, o Quadro Provisório do Pessoal do Distrito Federal agrupa cargos 
em extinção, ressalvado o direito de aproveitamento de seus ocupantes em outros, de atribuições 
correlacionadas com as daqueles, e observadas determinadas regras traçadas no Decreto-lei nº 274, de 28 
de fevereiro de 1967, julgou o DASP, quando de sua audiência na formulação do anteprojeto, que seria 
mais conveniente a integração dos cargos do Anexo III no Quadro Provisório, ao invés da criação de uma 
parte suplementar no Quadro de Pessoal Civil da Secretaria de Segurança Pública, mantendo-se, destarte, 
os objetivos a que se propunha: a extinção gradativa dos cargos do Anexo III. 

Não se atentou, porém, para a particularidade de que os atuais ocupantes dos cargos do Anexo III 
foram neles providos mediante concurso público, e que muitos deles já haviam adquirido direito à nomeação 
por acesso, verbi gratia, os da série de classe de Datilógrafo. 
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Com a transferência de seus cargos para o Quadro Provisório de Pessoal do Distrito Federal, os 
Datilógrafos foram nivelados a servidores da mesma qualificação, porém, não concursados, e com estes 
disputarão, em futuro distante, as possíveis vagas do Quadro Permanente de Pessoal do Distrito Federal, 
devendo submeter-se às mesmas exigências, ou sejam, provas de suficiência e conclusão de cursos de 
treinamento, previstas nos arts. 54 a 56 do Decreto-lei nº 274, de 28 de fevereiro de 1967. 

Por outro lado, os funcionários detentores de cargos de Patrulhamento, a que a Lei nº 4.813, de 25 de 
outubro de 1065, assegurava o direito de acesso à classe inicial da série de classes de Agente Auxiliar de 
Polícia, com o advento da Lei nº 5.771/71 e sua conseqüente transferência para o Quadro Provisório – já 
que incluídos entre os constantes do Anexo III – perderam tal direito, porque, sendo de categoria policial, 
não poderão ser aproveitados no Quadro Permanente de Pessoal do Distrito Federal, que agrupa cargos de 
outra natureza, não havendo, pois, a correlação de atribuições exigida pelo Decreto-lei nº 274/67. 

Silenciando a Lei nº 5.771/71 acerca da possibilidade de tais servidores terem o acesso garantido 
pela Lei nº 4.813/615 à classe inicial de Agente Auxiliar de Polícia, do Quadro de Pessoal Civil daquela 
Secretaria, preterido também está esse direito. 

Assim, a situação de vários servidores ficou prejudicada em relação a outros que já se haviam 
beneficiado com o acesso às séries de classes superiores previstas na Lei nº 4.813/615. 

Em face da diversidade de tratamento existente para servidores do mesmo Quadro, ocupantes de 
cargos do mesmo grupo, é que se propõe o projeto de lei anexo, que dá nova redação ao parágrafo único 
do art. 1º da Lei nº 5.771, de 21 de dezembro de 1967, ressaltando, que nele fica mantido o objetivo 
originário de considerar em extinção os cargos constantes do Anexo III, assegurando, todavia, a seus atuais 
ocupantes o direito de promoção e acesso previstos na Lei nº 4.813/665, combinado com o Decreto-lei nº 
315/67. 

Visando corrigir a desigualdade apontada, tenho a honra de submeter o asunto à alta consideração 
de Vossa Excelência, para que, caso mereça aprovação, seja o projeto de lei encaminhado à apreciação do 
Senado Federal, na forma do disposto no art. 17, § 1º da Constituição Federal." 

É o parecer. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1973. – Accioly Filho, Presidente em exercício – Nelson 

Carneiro, Relator – Helvídio Nunes – José Lindoso – Carlos Lindenberg – Gustavo Capanema – Mattos 
Leão – Heitor Dias – Eurico Rezende – Italivio Coelho. 

 
PARECER Nº 575, DE 1973 

 
da Comissão do Distrito Federal, ao Projeto de Lei do Senado nº 101, de 1973-DF. 
 
Relator: Sr. Carlos Lindenberg 
A proposição sob exame, vinda da Comissão de Constituição e Justiça, amparada pela 

constitucionalidade e juridicidade que se lhe reconheceu, originou-se da Mensagem do Senhor Presidente 
da República nº 208, de 1973 (na origem, nº 306, de 1973), fundada em Exposição de Motivos do Senhor 
Governador do Distrito Federal. 

Pleiteia-se, com o projeto, a alteração do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 5.771, de 21 de 
dezembro de 1971, cuja redação vigente é a seguinte: 

"Os cargos constantes do Anexo III passam a integrar o Quadro Provisório de Pessoal do Distrito 
Federal, e os relacionados no Anexo IV são automaticamente suprimidos." 
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Com a alteração proposta, o referido parágrafo ficaria sob os seguintes termos: 
"Os cargos constantes do Anexo III, mantido o direito de seus atuais ocupantes à promoção e acesso, 

na forma da legislação em vigor, serão extintos à medida que vagarem, e os relacionados no Anexo IV são 
automaticamente suprimidos." 

O Projeto de Lei em apreço, pois, é de simples técnica administrativa, provocado pela sadia 
inspiração de uma política que pretende resguardar direitos adquiridos e princípios de eqüidade. 

Note-se que, essencialmente, a nova redação, não mais fazendo menção ao Quadro Provisório, 
apenas acrescenta as expressões "...mantido o direito de seus atuais ocupantes à promoção e acesso, na 
forma da legislação em vigor..." 

Nada a opor-se ao projeto. 
O Senhor Governador do Distrito Federal, na aludida Exposição de Motivos, justificou 

minuciosamente a necessidade da nova redação para o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 5.771, de 21 de 
dezembro de 1971, dado o fato legal de impedir o acesso de determinadas categorias funcionais que, 
favorecidas por legislação anterior, estavam em condições de exercer tal direito. 

Referindo-se à oportunidade de "corrigir a desigualdade apontada", esclarece um trecho da 
Exposição de Motivos, no qual alteramos para "1971" a data da lei que, por equívoco, se registrou como de 
1967: 

"Em face da diversidade de tratamento existente para servidores do mesmo Quadro, ocupantes de 
cargos do mesmo grupo, é que se propõe o projeto de lei anexo, que dá nova redação ao parágrafo único 
do art. 1º da Lei nº 5.771, de 21 de dezembro de 1971, ressaltando que nele fica mantido o objetivo 
originário de considerar em extinção os cargos constantes do Anexo III, assegurando, todavia, a seus atuais 
ocupantes o direito de promoção e acesso previstos na Lei nº 4.813/65, combinado com o Decreto-lei nº 
315/67." 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 101 de 1973-DF. 
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1973. – Fernando Corrêa, Presidente em exercício – Carlos 

Lindenberg, Relator – Ney Braga – Waldemar Alcântara – José Augusto – Antônio Fernandes – Heitor Dias. 
 

PARECER Nº 576, DE 1973 
 

da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 94, de 1973, que 
"subordina a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) ao Ministério da Marinha". 

 
Relator: Sr. Heitor Dias 
O ilustre Senador Vasconcelos Torres, atentando para o fato de estar a movimentação das frotas 

pesqueiras também ligada, hoje, "ao aspecto militar", em virtude de se verificar "em espaço marítimo cada 
vez mais freqüentado por barcos de várias nacionalidades – espaço incluído, no caso brasileiro – no mar 
territorial das 200 milhas, sob o constante patrulhamento de nossos navios e aviões militares", apresentou o 
presente projeto no qual propõe que a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), 
autarquia criada pela Lei Delegada nº 10, de 11 de outubro de 1962, fique subordinada ao Ministério da 
Marinha. 

A desvinculação administrativa da pesca da esfera do Ministério da Agricultura para o da Marinha, se, 
jurídica e constitucionalmente não pode ser contestada, é de ser, no mérito, desaconselhada por contrariar 
frontalmente toda uma sistemática que embasou a reforma administrativa dos órgãos auxiliares do governo 
disposto no Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. 
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De fato, a subordinação das atividades ligadas à pesca ao Ministério da Agricultura se justifica 
inquestionavelmente, pela conveniência de se concentrar na área desta Secretaria de Estado os serviços 
vinculados ao aproveitamento sistemático da fauna ictiológica para fins de abastecimento alimentar da 
população. 

Esta é, sem dúvida, a razão preponderante que milita contra a proposição do eminente Senador 
Vasconcelos Torres, uma vez que o desenvolvimento daqueles serviços constitui as primordiais atribuições 
do Ministério da Agricultura, no setor do abastecimento. 

Ocorre, ainda, que o Ministério da Marinha, como instituição nacional integrante das Forças Armadas, 
tem uma dupla missão bem definida e específica, das mais assoberbantes no mundo atual; a defesa da 
Nação e a garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem. Tais atribuições, como se vê, não se 
coadunam com a que lhe quer conferir o ilustre autor do Projeto, pela sua conotação meramente 
administrativa. 

O consumo de produtos marinhos que, outrora, era próprio de civilizações situadas à beira-mar, 
notadamente de pequena extensão geográfica, sofreu, nos últimos tempos, profundas transformações em 
sua técnica e administração. 

O desenvolvimento dos transportes, o aumento do número de consumidores urbanos de pescados, a 
utilização de técnicas de refrigeração, os processos de coexistência da pesca industrial com as formas de 
pesca de artesanato, tudo, em suma, que permite e facilita o aumento progressivo do mercado de peixe e 
de produtos marinhos, em geral, está intimamente preso a uma faixa de serviços administrativos que, por 
sua natureza mesma, devem ficar sob a responsabilidade e supervisão do Ministério da Agricultura, como, 
aliás, se observa em quase todas as partes do mundo. 

Transferir, pois, para uma instituição eminentemente militar a superintendência de uma atividade 
ligada ao abastecimento alimentar do povo, parece-nos medida inadequada e inconveniente do ponto de 
vista dos interesses da administração pública. 

Pelas razões expostas, não obstante julgarmos o projeto constitucional e jurídico, opinamos, 
contrariamente à sua aprovação, por inconveniente. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – Heitor Dias, Relator – 
Franco Montoro – Carlos Lindenberg – Helvídio Nunes – Gustavo Capanema – José Sarney – José 
Augusto. 

 
PARECER Nº 577, DE 1973 

 
da Comissão de Agricultura, ao Projeto de Lei do Senado nº 94, de 1973. 
 
Relator: Sr. Mattos Leão 
A respeito das relações entre índios não-integrados e pessoas estranhas à mento da Pesca 

(SUDEPE) da sua atual subordinação ao Ministério da Agricultura, para a do Ministério da Marinha, 
alterando assim, substancialmente, toda a sistemática administrativa vigente. 

2. Na Comissão de Constituição e Justiça, liberou-se a tramitação da matéria, nos seus aspectos de 
constitucionalidade e juridicidade, mas deu-se pela sua inconveniência, 

"...desaconselhada por contrariar frontalmente toda uma sistemática que embasou a reforma 
administrativa dos órgãos auxiliares do governo disposto no Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 
1967." 

3. No mesmo parecer do citado órgão técnico, registram-se, entre outras, as seguintes 
considerações: 

"De fato, a subordinação das atividades ligadas à pesca ao Ministério  
da Agricultura se justifica, inquestionavelmente, pela conveniência de se  
concentrar na área desta Secretaria de Estado os serviços vinculados ao 
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aproveitamento sistemático da fauna ictiológica para fins de abastecimento alimentar da população. 

Esta é, sem dúvida, a razão preponderante que milita contra a proposição do eminente Senador 
Vasconcelos Torres, uma vez que o desenvolvimento daqueles serviços constitui as primordiais atribuições 
do Ministério da Agricultura, no setor do abastecimento. 

Ocorre, ainda, que o Ministério da Marinha, como instituição nacional integrantes das Forças 
Armadas, tem uma dupla missão bem definida e específica, das mais assoberbantes no mundo atual: a 
defesa da Nação e a garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem. Tais atribuições, como se vê, 
não se coadunam com a que lhe quer conferir o ilustre autor do projeto; pela sua conotação meramente 
administrativa." 

4. Na verdade, o Projeto de Lei do Senado nº 94, de 1973, não encontra, igualmente, a nossa 
guarida, em que pesem suas boas inspirações. Os argumentos da sua justificação não nos convencem, 
pois, a nosso ver, prejudicariam não somente o controle que o Ministério da Agricultura precisa exercer 
sobre a promissora política da pesca, mas o próprio Ministério da Marinha, em virtude do tumulto que o 
projeto, acaso transformado em lei, provocaria nas suas altas atribuições, pelo acúmulo de novas tarefas 
que fogem às suas finalidades constitucionais. 

5. Ao contrário do que possa deixar transparecer a proposição, o Ministério da Marinha não está 
ausente em relação aos instrumentos que possibilitam o desenvolvimento da política de pesca em nosso 
País. Além das pesquisas cursos sob seu controle, preparando cartas e homens para a vida marítima das 
fluvial, cabe precipuamente ao Ministério da Marinha o vasculhamento das águas territoriais brasileiras, 
como guardião da nossa soberania. Mantém sob controle o registro de todas as embarcações, respectivos 
proprietários e tripulação que operam no Brasil, bem como a sua movimentação no interior e fora dos 
portos. O problema da segurança, pois, não existe relativamente à pesca, porque já se encontra 
resguardado pelas atividades de rotina desenvolvidas pela Marinha. A prevalecerem os argumentos que 
amparam o projeto, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, infiltrando-se pioneiramente na 
Amazônia e em regiões fronteiriças, do mais alto interesse da segurança nacional, devia subordinar-se ao 
Ministério do Exército. O Departamento Nacional de Estradas de Ferro, a PETROBRÁS e tantos outros 
órgãos e empresas federais, intimamente vinculados à segurança nacional, igualmente deviam ser 
deslocados para outras subordinações, se se atendesse aos argumentos do eminente autor do Projeto nº 
94, numa sucessão de modificações substanciais à nossa sistemática administrativa que, com a devida 
vênia, não consultariam o interesse público. 

6. A nossa política de pesca, desenvolvida pela SUDEPE, tem alcançado excepcional incremento. Em 
1964, o valor dos produtos pesqueiros exportados perfazia o total de US$ 2.963,600.00, enquanto que, 
somente no período de janeiro a julho de 1971, atingimos US$ 13,521,482.00. As novas indústrias de 
produtos pesqueiros, até então implantadas, não ultrapassavam 30% do planejamento estimado para o 
setor, o que oferece uma idéia do que nos reserva o futuro em relação à política que se fixou para a pesca. 
Amplia-se, sobremodo, a conquista de novos mercados internacionais para os nossos produtos pesqueiros, 
os quais se diversificam e ingressam na faixa de sofisticação que atende a consumidores exigentes. O 
problema da pesca, em conseqüência, torna-se complexo, parecendo uma incongruência que se pretenda 
cumular a nossa Marinha com tarefas mais adequadas à área do Ministério da Agricultura. 

7. Em anexo, como parte integrante deste parecer, anexamos uma análise da situação e perspectivas 
do desenvolvimento da pesca, extraída da publicação oficial "Agricultura 71", que é a última editada pelo 
Ministério da Agricultura. 

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 94, de 1973. 
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1973. – Fernando Corrêa, Presidente – Mattos Leão, Relator – 

Ney Braga – Antônio Fernandes. 



– 356 – 
 

PARECER Nº 578, DE 1973 
 

da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 105, de 
1973. 

 
Relator: Sr. Wilson Gonçalves 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 105, de 1973, que dá o nome 

de "Senador Filinto Müller" à BR-163 que liga São Miguel D'Oeste à fronteira do Suriname. 
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Wilson Gonçalves, 

Relator – José Lindoso. 
 

ANEXO AO PARECER Nº 578, DE 1973 
 

Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 105, de 1973, que denomina "Senador Filinto Müller" a 
BR-163 que liga São Miguel D'Oeste à fronteira do Suriname. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É denominada "Rodovia Senador Filinto Müller" a BR-163, prevista no Plano Nacional de 

Viação, que liga São Miguel D'Oeste à fronteira do Suriname. 
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
PARECER Nº 579, DE 1973 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução nº 23, de 1972, que "altera o 

art. 392 do Regimento Interno, e dá outras providências". 
 
Relator: Sr. José Lindoso 
O eminente Senador Nelson Carneiro ofereceu à consideração do Senado Federal o Projeto de 

Resolução nº 23, de 1972, que "altera o art. 392 do Regimento Interno e dá outras providências", em 9 de 
junho de 1972. 

O Projeto de Resolução em estudo objetivava modificar o capítulo do Regimento que disciplina a 
tramitação dos Projetos de Códigos, posto que havia um consenso geral de que os prazos ali estabelecidos 
eram por demais exíguos. 

Acontece que quase concomitantemente com a iniciativa do nobre Representante do Estado da 
Guanabara, o Regimento era estudado por uma Comissão Especial para o Programa de Modernização e 
Aperfeiçoamento dos Serviços do Senado Federal, que sob a Presidência do Senador Carvalho Pinto e 
tendo como Relator o Senador Accioly Filho apresentou, em novembro, o seu Relatório, propondo uma série 
de alterações (Documentos anexos sob os nos 1 e 2). 

As sugestões da Comissão foram erigidas em projeto, resultando, ao final, na Resolução nº 67, de 5 
de dezembro de 1972. 

O capítulo sobre tramitação de Códigos sofreu modificações substanciais e o Relator declara: 
 
"Pretende-se, por isso, permitir que os prazos venham a ser aumentados até o quádruplo por 

deliberação do Plenário e a requerimento da Comissão Especial. O aumento do prazo terá aquele teto, e, 
assim, será flexível a fixação dentro desses limites. 

Com essa permissão para a amplificação de prazos fica atendida a proposta do nobre Senador 
Nelson Carneiro." 

Efetivamente, o art. 392 do Regulamento, com propostas, sofreu algumas alterações e foi acrescido 
dos Itens XV, XVI e XVII, que transcrevemos: 
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"XV – não se fará tramitação simultânea de projetos de Código, 
XVI – as disposições deste artigo serão aplicáveis exclusivamente aos projetos de Código elaborados 

por juristas, Comissão de juristas, Comissão Especial (art. 75, a) e Subcomissão (art. 74, § 2º), e que 
tenham sido antes amplamente divulgados; 

XVII – os prazos, previstos neste artigo, poderão ser aumentados até o quádruplo, por deliberação do 
Plenário a requerimento da Comissão Especial." 

Assim, o pretendido pelo Projeto de Resolução nº 23, de 1972, foi praticamente atendido. 
Diante do exposto, entendo que a matéria está prejudicada, na forma do que dispõe o art. 372 e 

alíneas do Regimento Interno, devendo os Autos serem remetidos ao Sr. Presidente do Senado para que, 
na forma regimental, seja ultimada a declaração de prejudicialidade. 

É o nosso parecer. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – José Lindoso, Relator – 

Nelson Carneiro – Wilson Gonçalves – Accioly Filho – Mattos Leão – Heitor Dias – Gustavo Capanema – 
José Augusto – Helvídio Nunes. 

 
DOCUMENTO – I 

 
Em 8 de novembro de 1972. 

 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, como sugestões à Mesa, o anexo Projeto de 

Resolução, que introduz alterações no Regimento Interno, aprovado pela Comissão Especial para o 
Programa de Modernização e Aperfeiçoamento dos Serviços do Senado Federal, em reunião plenária de 
hoje. 

Tendo ficado prejudicado, com o falecimento do saudoso Senador Milton Campos e a decorrente 
exigüidade de tempo, o estudo atribuído ao 1º Grupo de Trabalho, e já tendo sido encaminhado a V. Ex.ª as 
conclusões, aprovadas em plenário, dos demais Grupos, considera esta Comissão cumprida a honrosa 
missão que lhe foi atribuída. 

Registrando a competente e dedicada colaboração da Secretária desta Comissão, Senhorita Beatriz 
Brandão Guerra, e testemunhando o interesse com que os Senadores integrantes da Comissão procuraram 
atender à convocação de V. Ex.ª, sirvo-me do ensejo para renovar os meus protestos de estima e 
consideração. – Senador Carvalho Pinto. 

 
ALTERAÇÕES DO REGIMENTO INTERNO 

 
1. Elaborado há pouco mais de um ano, o Regimento Interno do Senado ainda não revelou 

deficiências de vulto que exijam sua reforma. Posto em termos de compatibilização com a Emenda 
Constitucional nº 1, não se encontram no Regimento conflitos com normas constitucionais. Não tolhe, doutro 
lado, a celeridade do processo legislativo nem impede ou dificulta o franco debate das matérias sujeitas ao 
exame do Senado. 

Fazer-se uma reforma regimental, no caso, só teria sentido se a preocupação dominante fosse tão-só 
a de pôr em terra o que está construído para levantar, em seu lugar, idêntica construção. 

2. Há, por certo, algumas modificações que podem ser introduzidas. 
As primeiras decorrem da Emenda Constitucional nº 3, que alterou as regras de exercício de outra 

função pelo Senador e convocação de suplente e fixou novo período das sessões legislativas. 
Outras, referem-se à conveniência de realizar as reuniões das Comissões  

Técnicas em hora diversa daquela do funcionamento das sessões. Atribui-se o 
 



– 358 – 
 
esvaziamento das sessões, pela ausência de Senadores ao Plenário, à coincidência de horário das 
reuniões das Comissões. Assim, as reuniões ordinárias passariam a realizar-se em hora matutina, ficando a 
tarde exclusivamente destinada às sessões. 

3. Entendeu-se prudente alterar o regime de tramitação de projetos de código. A começar pela 
tramitação simultânea de matérias dessa natureza, pois é evidente o prejuízo que essa simultaneidade 
causaria ao estudo e aperfeiçoamento das proposições. Excederia a capacidade de trabalho dos Srs. 
Senadores, sobretudo daqueles mais afeitos aos estudos jurídicos, a exigência de atenção e análise de 
mais de um projeto de Código. Pelo Regimento, é possível a discussão e votação conjuntas de dois ou mais 
projetos de Código, hipótese que deve ser vedada para que se permita o debate de um projeto de cada vez. 
Se forem encaminhados mais de um ao Senado, a tramitação será consecutiva. 

O Regimento fixa em 15 o número de membros de Comissão Especial designada para estudar cada 
projeto de Código. É de quase um quarto dos membros da Casa essa composição, e esse número torna 
difícil a reunião e não é propício ao trabalho de equipe. Mais conveniente é reduzir para 9 a fixação dos 
membros de Comissão Especial. 

Pelo Regimento, não há fixação de condições para o projeto de Código ter a tramitação especial. 
Qualquer projeto dessa natureza tramitará com a celeridade nele prevista. Desconvém essa generalização, 
pois permite o debate, dentro de apertados prazos, de proposições sem nenhuma divulgação anterior e sem 
a responsabilidade da autoria de jurista de nomeada. 

Assim, previu-se que a tramitação especial só atingirá os projetos de Códigos, elaborados por jurista, 
comissão de juristas, Comissão Especial (art. 15, a, do Regimento) e subcomissão (art. 74, § 2º, do 
Regimento), e que tenham sido antes amplamente divulgados. 

O Regimento fixa prazos certos, sem nenhuma elasticidade, para a tramitação dos projetos de 
Código. 

Há, no entanto, projetos de Código que demandam maior estudo pela complexidade das matérias 
nele contidas, pelo seu volume, pela controvérsia de alguns institutos. O debate, nesses casos, deveria ser 
ampliado, como aumentado também o prazo para apresentação de emendas e de oferecimento de 
pareceres pelo relator geral e relatores parciais. 

Pretende-se, por isso, permitir que os prazos venham a ser aumentados até o quádruplo por 
deliberação do Plenário e a requerimento da Comissão Especial. O aumento de prazo terá aquele teto, e, 
assim, será flexível a fixação dentro desses limites. 

Com essa permissão para ampliação de prazos fica atendida a proposta do nobre Senador Nelson 
Carneiro. 

4. A propósito da sugestão do Sr. Senador Franco Montoro, que pretende se dê, aos órgãos sindicais 
das categorias profissionais ou econômicas e às autarquias, controladoras do exercício profissional, o direito 
de se manifestarem sobre proposições que tramitam na Casa, é de se chamar a atenção para o disposto no 
art. 288 do Regimento. Prevê-se aí que as representações dirigidas à Mesa, contendo observações, 
sugestões ou solicitações sobre proposições em curso no Senado, serão encaminhadas às respectivas 
Comissões para conhecimento dos Relatores e consulta dos demais membros, acompanhando a 
proposição em todas as suas fases. Admite ainda o dispositivo citado que os Srs. Senadores encaminhem 
ao órgão competente as representações que receberem, para anexação ao processo. 

Está, assim, prevista no Regimento a sugestão do ilustre Senador Franco Montoro, e a disposição 
regimental é mais ampla que aquela proposta. Não só as entidades de classe, mas qualquer do povo 
poderá representar perante o Senado. 
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5. Com o projeto de resolução anexo, encaminham-se à Mesa as alterações sugeridas ao Regimento 
Interno. 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1º – São introduzidas no Regimento Interno as alterações decorrentes de nova redação dos 

dispositivos seguintes: 
I – a alínea a, do art. 2º: 
"a) ordinária, de 1º de março a 30 de junho e de 1º de agosto a 5 de dezembro (Const., art. 29);" 
II – a alínea d, do art. 3º: 
"d) a primeira reunião preparatória realizar-se-á: 
– no início da legislatura, no dia 1º de fevereiro; 
– na 3ª sessão legislativa ordinária, em data fixada pela Presidência, no mês de fevereiro." 
III – a alínea b, do art. 43: 
"b) assumir o exercício das funções de Ministro de Estado, Secretário de Estado ou Prefeito de 

Capital (Const., art. 36);" 
IV – o art. 49: 
"Art. 49. Dar-se-á a convocação de Suplente nos casos de vaga (art. 32) ou afastamento do exercício 

do mandato para o desempenho das funções de Ministro de Estado, Secretário de Estado ou Prefeito de 
Capital (Const., art. 36, § 1º)." 

V – a alínea a, do art. 124: 
"a) se ordinária, em hora diversa daquela do funcionamento das sessões (art. 180, I) e fixada no início 

de cada sessão legislativa ordinária;" 
VI – o art. 392 (caput): 
"Na sessão em que for lido o projeto de Código, a Presidência designará uma Comissão Especial, 

para seu estudo, composta de 9 membros e fixará o calendário de sua tramitação, obedecidos os seguintes 
prazos e normas:" 

VII – o item X do art. 392: 
"X – A discussão, em Plenário, far-se-á sobre o projeto e as emendas, em um único turno, podendo o 

relator-geral usar da palavra sempre que for necessário, ou delegá-la ao relator parcial;" 
VIII – o art. 392 passa a vigorar acrescido dos itens seguintes: 
"XV – não se fará a tramitação simultânea de projetos de Código; 
XVI – as disposições deste artigo serão aplicáveis exclusivamente aos projetos de Código elaborados 

por jurista, comissão de juristas, comissão especial art. 75, a) e subcomissão (art. 74, § 2º), e que tenham 
sido antes amplamente divulgados; 

XVII – os prazos poderão ser aumentados até o quádruplo, por deliberação do Plenário e a 
requerimento da Comissão Especial." 

Art. 2º – A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões,     de          de 1972. – Accioly Filho, Relator. 
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QUADRO COMPARATIVO 
 

DOCUMENTO II 
 

 
Regimento Interno atual do Senado Federal 

 
Emendas apresentadas na Reunião de 19-10-72 

 
 
Art. 2º 
alínea a) ordinárias, de 31 de março a 30 de 

novembro, anualmente (Const., art. 29, caput) 

 
Art. 2º 
alínea a) ordinária, de 1º de março a 30 de junho 

e de 1º de agosto a 5 de dezembro (Const., art. 29); 
 

 
Art. 3º 
alínea d) a primeira reunião preparatória 

realizar-se-á: 
– no início de legislatura, no dia 1º de fevereiro; 
– na 3ª sessão legislativa ordinária, em data 

fixada pela Presidência, no período de 20 a 30 de 
março; 

 

 
Art. 3º 
alínea d) a primeira reunião preparatória 

realizar-se-á: 
– no início da legislatura, no dia 1º de 

fevereiro; 
– na 3ª sessão legislativa ordinária, em data 

fixada pela Presidência, no mês de fevereiro; 

 
Art. 43 
alínea b) assumir o exercício das funções de 

Ministro de Estado (Const., art. 36, caput) 

 
Art. 43 
alínea b)assumir o exercício das funções de 

Ministro de Estado, Secretário de Estado ou Prefeito 
de Capital (Const., art. 36); 

 
 
Art. 49 – Dar-se-á a convocação de Suplente 

nos casos de vaga (art. 32) ou afastamento do 
exercício do mandato para o desempenho das 
funções de Ministro de Estado. 

 
Art. 49 – Dar-se-á a convocação de Suplente 

nos casos de vaga (art. 32) ou afastamento do 
exercício do mandato para o desempenho das 
funções de Ministro de Estado, Secretário de Estado 
ou Prefeito de Capital (Const., art. 36, §1º). 

 
 
Art. 124 
alínea a) se ordinárias, nos dias e horas 

estabelecidos no início da sessão legislativa 
ordinária, salvo deliberação em contrário; 

 

 
Art. 124 
alínea a) se ordinária, em hora diversa 

daquela do funcionamento das sessões (art. 180, I) e 
fixada no início de cada sessão legislativa ordinária; 

 
Art. 392 – Na sessão em que for lido o projeto 

de Código, a Presidência designará uma Comissão 
Especial, para seu estudo, composta de 15 membros 
e fixará o calendário de sua tramitação, obedecidas 
as seguintes normas e prazos: 

 
Art. 392 – (caput): Na sessão em que for lido o 

projeto de Código, a Presidência designará uma 
Comissão Especial, para seu estudo, composta de 9 
membros e fixará o calendário de sua tramitação, 
obedecidos os seguintes prazos e normas: 
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Regimento Interno atual 
do Senado Federal 

Emendas apresentadas na 
Reunião de 19-10-72 

 
Art. 392 
 
item X – a discussão, em Plenário, far-se-á 

sobre o projeto e as emendas, em um único turno, 
podendo o relator geral usar da palavra por duas 
vezes; 

 
Art. 392 

 
item X – a discussão, em Plenário, far-se-á 

sobre o projeto e as emendas, em um único turno, 
podendo o relator geral usar da palavra sempre que 
for necessário, ou delegá-la ao Relator-Parcial; 

 
  

Art. 392 – O art. 3.92 passa a vigorar 
acrescido dos itens seguintes: 

item XV – não se fará a tramitação simultânea 
de projetos de Código; 

item XVI – as disposições deste artigo serão 
aplicáveis exclusivamente aos projetos de Código 
elaborados por jurista, comissão de juristas, 
comissão especial (art. 75, a) e subcomissão (art. 74, 
§ 2º), e que tenham sido antes amplamente 
divulgados; 

item XVII – os prazos poderão ser aumentados 
até o quádruplo, por deliberação do Plenário e a 
requerimento da Comissão Especial. 

  
PARECER Nº 580, DE 1973 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nP 103, de 1973, que 

modifica o art. 124 do Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de outubro de 1940. 
 
Relator: Sr. José Augusto 
O projeto em exame, de autoria do ilustre Senador Vasconcelos Torres, visa a modificar o art. 124 do 

Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de outubro de 1940, acrescentando-lhe parágrafo, no sentido de estabelecer 
que, dos Conselhos Fiscais de Sociedades Anônimas ou Companhias, deverá participar, em caráter 
obrigatório, "pelo menos um Técnico em Contabilidade ou Contador, legalmente habilitado". 

Vale ressaltar que, tanto o caput do art. 124, quanto o seu parágrafo único – que passou a ser § 2º – 
mantêm a redação que lhes deu o decreto-lei referido. 

Para justificar a inclusão da norma consubstanciada no presente projeto, assim argumenta o autor: 
"É sabido e notório que o papel que representa o Conselho Fiscal de uma Sociedade Anônima nada 

mais é que uma farsa. 
Os Conselhos nada examinam, porque já se tornou lugar-comum não examinarem os livros e 

documentos pela simples razão, via de regra, de não serem capacitados para realizar tais exames." 
Resultando, dai, segundo afirma, "danosas conseqüências", tanto para o Governo, lesado com a 

subtração de impostos, quanto para o público, iludido na sua boa-fé. 
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O projeto, não há como negar, é constitucional, pois a matéria de que se ocupa está contemplada 
entre aquelas em que os membros do Congresso Nacional podem ter iniciativa, por força do disposto nos 
arts. 42 e 8º, inciso XVII, letra b, da Constituição, sem, por outro lado, conflitar com o disposto no seu art. 
57, que trata da competência exclusiva do Presidente da República. 

Entretanto, quanto ao mérito, cujo exame, no caso, também compete a esta Comissão, na forma do 
art. 100, nº 6, do nosso Regimento Interno, não nos parecem convincentes as razões invocadas pelo 
eminente autor da proposição, pois, a providência recomendada, além de constituir uma restrição à 
liberdade de escolha das Assembléias Gerais das Companhias ou Sociedades Anônimas, de forma alguma 
poderia evitar as falhas apontadas – se realmente existem –, uma vez que todas elas correm por conta 
daqueles que, por lei, realizam a escrituração contábil dessas Companhias; vale dizer, Técnicos em 
Contabilidade ou Contadores, que jamais poderiam proceder da maneira apontada. 

Assim, pelas razões óbvias, entendemos não ser este o meio eficaz para se corrigirem as falhas 
apontadas. 

Somos, face ao exposto, no mérito, pela rejeição do projeto. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1973. – Daniel Krieger, Presidente José Augusto, Relator – 

Nelson Carneiro – José Lindoso – Carlos Lindenberg – Accioly Filho – Wilson Gonçalves – Helvídio Nunes. 
 

PARECER 
Nº 581, DE 1973 

 
(Da Comissão de Economia) 

 
Relator: Sr. Jessé Freire 
O projeto, apresentado pelo Senador Vasconcelos Torres, acrescenta parágrafo ao art. 124, do 

Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940, que dispõe sobre as sociedades por ações, assim 
redigido: 

"do Conselho Fiscal participará, obrigatoriamente, pelo menos, um Técnico em Contabilidade, ou 
Contador, legalmente habilitado." 

2. Justificando a alteração proposta diz o Autor do projeto que o. Conselho Fiscal de uma Sociedade 
Anônima "nada mais é que uma farsa". Os Conselhos nada examinam, prossegue, porque geralmente não 
contam entre seus membros com elementos capacitados para a análise contábil dos balanços. 

3. Se buscarmos os responsáveis pelos relatórios, pondera o texto justificador, "vamos encontrá-los, 
não entre os que firmaram o parecer do Conselho Fiscal, e sim, por trás dos bastidores da Diretoria". 

4 Os balanços, com freqüência, não retratam a exata situação econômico-financeira das empresas e 
têm por finalidade principal apresentar a seus acionistas, alega a justificação, uma falsa imagem. Apesar 
disso, são invariavelmente referendados pelos Conselhos Fiscais. 

5 Tudo isso é lesivo ao público em geral – que se orienta pelos balanços divulgados, para comprar 
ações – aos acionistas, em particular – desinformados da exata situação das empresas em que têm 
participação acionária – e ao próprio Governo, vítima, no caso, da sonegação fiscal. 

6 O projeto visa a eliminar distorções e responsabilizar os responsáveis, na análise das contas das 
sociedades anônimas; e a contribuir para a valorização e o exercício de um direito que assiste, tão-somente, 
aos Técnicos em Contabilidade e aos Contadores. 

7 A Comissão de Constituição e Justiça considerou o projeto constitucional, mas, 
inconveniente, no mérito. "A providência recomendada, diz o parecer prolatado por aquele órgão 
Técnico, além de constituir uma restrição à liberdade de escolha das Assembléias Gerais das 
Companhias ou Sociedades Anônimas, de forma alguma poderia evitar as falhas apontadas – se 
realmente existem – uma vez que todas elas correm por conta daqueles que, por lei, realizam a escri - 



– 363 – 
 

turação contábil dessas Companhias; vale dizer Técnicos em Contabilidade ou Contadores, que jamais 
poderiam proceder da maneira apontada". 

8 Fazemos nossas as consistentes razões aduzidas pelo Relator da matéria na Comissão de 
Constituição e Justiça, para fundamentar opinião também contrária à medida veiculada no projeto. 

9 Somos, deste modo, na linha do exposto, pela rejeição do projeto. 
Sala das Comissões, em 25 de outubro de 1973. – Magalhães Pinto, Presidente – Jessé Freire, 

Relator – Helvídio Nunes – José Augusto – Arnon de Mello – Luiz Cavalcante – Franco Montoro, vencido. 
 

PARECER  
Nº 582, DE 1973 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei nº 8/73, que dispõe sobre o "Estatuto 

do Índio". 
 
Relator: Accioly Filho 
1 Em Mensagem de 14 de outubro de 1970, o Sr. Presidente da República encaminhou, à Câmara 

dos Deputados, Projeto de Lei dispondo sobre o Estatuto do índio. 
A Mensagem está acompanhada de Exposição de Motivos firmada pelos Ministros da Justiça e do 

Interior. 
Nessa Exposição é feito o histórico do Projeto, cuja origem remonta a um anteprojeto elaborado pelo 

Ministro Temístocles Cavalcanti, por solicitação do Ministério do Interior. A esse trabalho juntou-se a 
colaboração revisora do Ministério da Justiça. 

Do trabalho preliminar do Ministro Temístocles Cavalcanti e da revisão a que foi submetido no 
Ministério da Justiça, resultou o projeto de lei afinal enviado ao Congresso. 

Esse projeto recebeu, na Câmara, emenda substitutiva, que introduziu modificações de monta. 
Aprovada a emenda substitutiva, veio o novo texto ao Senado. 
2 Atualmente o regime jurídico disciplinador dos índios e de suas relações com os civilizados está 

fixado no Decreto nº 5.484, de 27 de junho de 1928, na Convenção nº 107 de Genebra, aprovada pelo 
Decreto Legislativo nº 20, de 1965, e pela Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967. A matéria, no entanto, 
está a exigir atualização, não só para compatibilizá-la com a pressão que os grupos nacionais civilizados 
está exercendo em direção às áreas habitadas pelos índios, e assim dispor de instrumentos mais aptos para 
defendê-los dos riscos dessas incursões, mas também para procurar dar-lhes os benefícios da civilização 
sem a indesejável marginalização. 

É verdade que se, de um lado, o Estado brasileiro legisla para os índios, doutro lado reconhece a 
coexistência e eficácia paralelas ao direito Positivo dele, no território nacional, do direito indígena, cuja 
aplicação ele tolera. 

Trata-se de uma situação singular, pela qual, atento à realidade, o Estado abre mão do império de 
sua legislação em certos trechos de seu território para que neles prevaleça o direito de comunidades 
estranhas à nossa civilização. 

É que o Estado não pode impor o direito positivo, que é fruto da manifestação da cultura da nação, a 
uma população inteiramente alheia a essa cultura, e que tem o seu próprio direito. 

Atento a isso é que o direito brasileiro, a par do reconhecimento da coexistência de um direito 
indígena, que regula as relações entre os índios e, em certos casos, até entre estes e os civilizados, regula 
o regime a que ficam submetidos os silvícolas, diverso, em muitos aspectos, daquele regulador do que se 
impõe aos demais habitantes do território nacional. 
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O projeto segue, nesse passo, a esteira do antigo direito (Decreto nº 5.484, de 1928), mas é bem 
mais perfeito, amplo e minucioso. 

3 A começar pelas definições, das quais o Projeto não procurou fugir mas os enfrentou, procurando, 
assim, espancar dúvidas que possam surgir na aplicação da Lei. 

Conceitua, assim, o que se entende por índio, e por população (melhor seria vocábulo "comunidade") 
indígena. 

4 Da velha classificação de índios entre "nômades", "arranchados" ou "aldeiados", "índios 
pertencentes a povoações indígenas" e "índios pertencentes a centros agrícolas ou que vivem 
promiscuamente com civilizados", do Decreto nº 5.484, o Projeto partiu para ordená-los em três categorias 
isolados, em vias de integração e integrados. 

5 O Projeto reconhece que seu objetivo é de preservar a cultura dos índios, mas ao mesmo tempo de 
integrá-los à comunhão nacional. A proporção que o País ocupa o seu território, aproxima a civilização dos 
silvícolas e ela acaba por exercer inelutável atração sobre eles. Por isso, o Projeto pretende que a 
integração do índio seja progressiva e harmoniosa, porque a experiência tem demonstrado o perecimento 
das comunidades indígenas que se puseram abruptamente em contacto com a civilização. 

6 Dever é, em razão disso, para o Projeto, dos Poderes Públicos federais, estaduais e municipais de 
proteger as comunidades indígenas, prestando-lhes assistência, estendendo-lhes os benefícios da 
legislação comum, respeitando-lhes a liberdade de permanecer no seu "habitat", assegurando-lhes a posse 
permanente das terras que habitam. 

O Projeto permite a intervenção de missões religiosas, filantrópicas e científicas junto às 
comunidades indígenas, mas desde que respeitadas as disposições do Estatuto e a orientação do órgão 
federal competente. Quanto à assistência religiosa já é o que dispõe o Decreto nº 5.484 (art. 47) e, quanto a 
todas as formas de assistência, é o que está na Lei nº 5.371 (art. 1º, VII). 

7 Inutilmente, o Projeto declara que se aplicam aos índios as normas constitucionais relativas à. 
nacionalidade e cidadania. Não precisava fazê-lo, pois os arts. 145, 146 e 147 da Constituição são 
aplicáveis também aos índios, ainda que a lei assim não declarasse ou quisesse impedir, pois o texto 
constitucional nenhuma restrição faz a respeito deles. 

8 Na aplicação do direito comum, o Projeto faz depender da opção dos índios, que antes poderão 
preferir os seus usos, costumes e tradições e seus efeitos, nas relações de família, na ordem de sucessão, 
no regime de propriedade e nos atos ou negócios realizados entre eles. Aí, pois, se admite a coexistência 
do direito indígena, que tem prevalência sobre o direito civilizado. 

A respeito das relações entre índios não-integrados e pessoas estranhas à comunidade indígena, o 
Projeto prevê que se aplicam as normas de direito comum. Neste passo, o Projeto está a necessitar de 
correção, porque essas normas só deverão ser aplicadas se mais favoráveis ao índio. O índio nesse ato ou 
negócio que realize com um estranho, é evidente que o faz na persuasão de que o pratica sob o império do 
direito vigente em sua comunidade. Se as regras desse direito lhe são mais favoráveis, não devem ser 
aplicadas as do direito civilizado. 

9 Pelo Projeto, continua vigente o regime de tutela a que estão sujeitos os índios e as comunidades 
indígenas. Dessa tutela poderá liberar-se o índio que o requerer ao juízo competente, desde que tenha 21 
anos, conhecimento do vernáculo, habilitação para o exercício de atividade útil e compreensão dos usos e 
costumes da comunhão nacional. 

Essa liberação poderá ser feita coletivamente com relação a comunidades indígenas e respectivos 
integrantes. Basta que a maioria dos membros da comunidade a requeira ao Presidente da República, 
comprovada a sua plena integração na comunhão nacional. 
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10 O Projeto trata do registro civil dos índios, que poderá ser administrativo, lançado em livro do 
órgão de assistência, ou judiciária, inscrito em cartório. 

11 Regula o Projeto a propósito das relações de trabalho do índio, estendendo a este garantias das 
leis trabalhistas. A redação do dispositivo é, porém, defeituosa, pois faz crer que só algumas daquelas 
garantias é que se aplicam ao silvícola. É preferível declarar, simplesmente, que não haverá discriminação 
entre trabalhadores indígenas e os demais trabalhadores, aplicando-se-lhes todos os direitos e garantias 
das leis trabalhistas e da previdência social (art. 14). 

Nenhum contrato de trabalho poderá ser realizado com silvícola em regime tribal art. 15), segundo o 
Projeto. Parece mais conveniente restringir a proibição aos índios isolados (art, 4º, I). Aos índios em vias de 
integração (art. 4º, II), ainda que vivam em regime tribal, mas desde que mantenham contato permanente 
com grupos estranhos e estejam cada vez mais necessitando, para o próprio sustento, de prática e modo de 
existência da nossa civilização, não deve ficar vedado o contrato de trabalho. Não é outra aliás, a regra do 
próprio Projeto, no art. 16, quando disciplina os contratos de trabalho realizados com indígenas dessa 
categoria. Haverá sempre dependência, para o contrato de trabalho, de aprovação do órgão de assistência 
ao índio, ao qual incumbe também exercer permanente fiscalização. 

12 Trata o Projeto do patrimônio indígena, classificando as terras em ocupadas e reservadas. Entre 
as primeiras, no entanto, incluiu aquelas que são de domínio pleno do índio, por força de doação, compra 
ou usucapião, o que está a necessitar de correção para delas se tratar em capítulo próprio. 

Essas terras podem ser, em verdade, divididas em três grandes categorias:  
as ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, as quais são de domínio da União (Constituição, arts. 4º, 

IV, e 198) ; 
as áreas reservadas, instituídas pela União e também de seu domínio; as de domínio das 

comunidades indígenas ou de silvícolas. 
13 O Projeto disciplina o usufruto das terras das duas primeiras categorias. Não se quis cercear o 

direito à caça e pesca, o exercício das quais, pelo contrário, é garantido livre e exclusivo. É verdade que se 
acena a uma limitação com a previsão de uso, por meios suasórios, de medidas de policia. Dependentes, 
para sua sobrevivência, da caça e da pesca, não podem os índios ficar adstritos às medidas de contenção 
editadas pelos órgãos de defesa da fauna. Isso não deve impedir, no entanto, que essas atividades se 
tornem predatórias, e os índios não sejam senão instrumento de estranhos, que os usem para a prática 
indiscriminada da caça e da pesca. Bem por isso, convém acrescer um dispositivo proibindo que a atividade 
de caça e pesca por estranho, já vedada a este, seja realizada por intermédio de índios. Se assim não se 
fizer, a atividade vedada será ladeada pelo uso do próprio índio, que passa a ser preposto do estranho na 
prática proibida. 

14 Dispõe-se sobre a demarcação das terras indígenas, a qual será feita administrativamente e 
homologada pelo Presidente da República e contra ela não caberá o uso de interditos proibitórios, senão o 
recurso à ação petitória ou à ação demarcatória. Independerá, porém, dessa demarcação o reconhecimento 
do direito dos índios e das comunidades indígenas à posse de áreas determinadas, a que se refere o art. 
198, da Constituição. O reconhecimento será feito pelo órgão de proteção ao índio, atendendo à situação 
atual e ao consenso histórico sobre a Antigüidade da ocupação. 

15 Permite-se a intervenção da União em área habitada por populações indígenas. A intervenção se 
fará mediante decreto do Presidente da República, e o Projeto fixa o elenco dos casos que podem 
determinar a medida. O Projeto procura reduzir esses casos ao mínimo necessário, reservada, assim, a 
intervenção a fatos que reclamam a presença mais atuante da União. Essa intervenção consistirá na 
contenção de hostilidades, evitando-se o emprego de força contra os índios, no deslocamento e na remoção 
de grupos tribais. 
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16 Prevê o Projeto o estabelecimento, em qualquer parte do território nacional, de áreas destinadas à 

posse pelos índios onde possam viver e obter meios de subsistência. A esses tratos de terras, o Projeto dá 
a denominação de reserva indígena, parque indígena, colônia agrícola indígena e território federal indígena. 
Esta última categoria será uma unidade administrativa subordinada à União, instituída em região na qual 
pelo menos um terço da população seja formado por índios. 

17 O Projeto regula a representação judicial e extrajudicial dos índios. Ela caberá ao órgão federal de 
assistência ao silvícola. Quando se tratar de feitos judiciais a respeito de terras indígenas, a União será 
sempre citada como litisconsorte ativa ou passiva. 

18 Procura-se no Projeto disciplinar a matéria relativa aos bens do patrimônio indígena, especificando 
seus titulares e prevendo sua aplicação. 

19 O Projeto assegura o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas, seus valores 
artísticos e meios de expressão e regula a maneira de proporcionar aos índios educação e proteção à 
saúde. 

20 No campo das normas penais, o Projeto trata a respeito da imputabilidade do índio e da aplicação 
da pena, ao mesmo tempo que declara tolerar a coexistência de instituições indígenas próprias. Nesse 
último tema, conduziu-se com acerto o Projeto, pois deve-se deixar às instituições dos indígenas a 
repressão dos fatos que o próprio silvícola considera infrações. Já o mesmo não ocorre a respeito da 
imputabilidade, que é matéria regulada na lei penal e a cargo desta deve ser deixada. 

Doutra parte, o Projeto cria ilícitos penais. que visam à proteção de bens jurídicos relativos aos índios 
e às comunidades indígenas. 

21 Voltado à defesa do índio e da preservação da cultura, as restrições que ao projeto se podem opor 
são aquelas que fundamentam as emendas ora apresentadas com o parecer. 

Pelo exposto, o voto é pela aprovação do Projeto com as emendas a. ele oferecidas pelo Relator. 
Sala das Reuniões, 26 de setembro de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – Accioly Filho, Relator – 

Nelson Carneiro, com restrições – Gustavo Capanema – José Augusto – Helvídio Nunes – Carlos 
Lindenberg – José Lindoso – Wilson Gonçalves. 

 
EMENDA Nº 1-CCJ 

 
Substituam-se o art. 54 e seu parágrafo único pelo seguinte: 
"Art. 54. No caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e na sua 

aplicação o juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola. 
Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime 

especial de semiliberdade, no local de funciona-mento do órgão federal de assistência aos índios mais 
próximos da habitação do condenado." 

 
Justificação 

 
O legislador penal, em face do índio, pode adotar uma destas duas soluções quanto à sua 

imputabilidade: ou considera, numa presunção juris et de jure, inimputável o índio não integrado, como faz 
com relação ao menor de 18 anos, ou o submete a regime comum de inimputabilidade dos carentes de 
desenvolvimento mental. 

No direito atual, tanto na lei penal vigente (Cod. 1940) quanto naquela que se encontra em vacatio 
(Dec. lei 1.004), foi preferida a última fórmula. Nenhuma referência específica ao índio, que fica, assim, 
sujeito à regra geral de inimputabilidade. 
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Já na Exposição de Motivos do Código de 1940 era justificada a posição adotada pela lei penal, 
declarando-se ser dispensável a menção expressa aos índios não integrados em face do dispositivo que se 
refere ao desenvolvimento mental incompleto, de retardado. Segundo a Exposição, nessa frase está 
compreendida a falta de aquisições éticas. Toda a doutrina brasileira, exceto Galdino Siqueira, aceitou e 
louvou essa posição adotada pelo Código de 1940 (cf. da Costa e ,Silva, Cod. Penal, vol. I, pág. 182; Anibal 
Bruno, Dir. Penal, vol. II, pág. 517; Nelson Hungria, Com., vol. I, pág. 495; Basileu Garcia, Instituições, vol. I, 
tomo I, pág. 333; Magalhães Noronha, D. Penal, vol. I, pág. 206'). Com referência ao índio, a 
inimputabilidade não se prende a condição patológica de seu estado mental. Visa tão-só à sua imaturidade 
com relação aos nossos valores éticos, à alienação dele à nossa civilização. Nem se trata de um doente, de 
portador de constituição biológica anormal, como Galdino Siqueira entende erradamente necessário para 
estar compreendido na hipótese do art. 22, do atual Código. 

O art. 54 do Projeto despreza esse entendimento do art. 22, do atual Código, e 31, do novo, para 
declarar a inimputabilidade do índio. Todavia, não se encorajou a adotar a presunção juris et de jure da 
inimputabilidade, e acabou reproduzindo, com pequena alteração, o próprio princípio do Código Penal. 

Ora, se não é para afastar, de todo, do Código Penal, os indígenas não integrados, então basta a 
legislação vigente. 

Aquilo que se torna conveniente é adoção de regras para o cumprimento de regras para o 
cumprimento de sanção privativa de liberdade aplicada ao índio, bem como a recomendação da atenuação 
da pena. O índio, que venha a ser condenado por infração penal, por ser imputável, não deve cumprir pena 
em penitenciária ou prisão comum, salvo se oferecer periculosidade. Deve, ao contrário, cumpri-la em 
regime especial no local, na selva, onde funcionam os Postos da FUNAI. 

Daí, a emenda suprimindo do Estatuto a referência ao problema da imputabilidade penal do índio, 
que continuará assim, a cargo do Código Penal. Na mesma emenda, disciplina-se o cumprimento da pena 
privativa da liberdade. 

Sala das Reuniões, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho, Relator.  
 

EMENDA Nº 2-CCJ 
 

Suprima-se o art. 62, 
Justificação 

 
Trata-se de matéria puramente programática e recomendação desprovida de sanção. A respeito, já 

há disposição legal (Lei nº 1.390, de 3 de julho de 1951). 
Sala das Reuniões, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho, Relator. 
 

EMENDA Nº 3-CCJ 
 
Adite-se no art. 16 entre as palavras "dependerão de" e "aprovação" o vocábulo "prévia". 
 

Justificação 
 

Convém explicitar que a aprovação para o contrato de trabalho do índio deve ser prévia. 
Sala- das Reuniões, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho, Relator.  
 

EMENDA Nº 4-CCJ 
 

Adite-se ao art. 23 o seguinte: 
"Parágrafo único. É vedado a terceiros contratar com índios a prática por estes de qualquer das 

atividades previstas neste artigo." 
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Justificação 
 

 
Convém não só proibir que as atividades previstas no artigo sejam realizadas por estranhos, mas 

também que estes o Maçam por intermédio do índio. A prática poderia resultar na devastação, em pouco 
tempo, das terras indígenas e no desequilíbrio biológico da fauna nelas existentes. 

Sala das Reuniões, em 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho, Relator. 
 

EMENDA Nº5- CCJ  
 

Substituam-se: 
 

1) No art. 1º e seu parágrafo único, "populações indígenas" por "comunidades indígenas"; 
2)no art. 3º, II, "população indígena" por "comunidade indígena" e "comunidade nacional" pela 

expressão "comunhão nacional"; 
3) no art. 4º, I e II, "comunidade nacional" pela expressão "comunhão nacional"; 
4) no art. 6º "grupo indígena" pela expressão "comunidades indígenas"; 
5) no art. 9º, IV, "comunidade nacional" pela expressão "comunhão nacional"; 
6) no art. 11, "grupo indígena" pela expressão "comunidade indígena" e "comunidade nacional" pela 

expressão "comunhão nacional"; 
7) no art. 43 – "populações indígenas" por "comunidades indígenas"; 
8) no art. 45 "populações" por "comunidades", 
9) no art. 46 – "populações indígenas" por "população indígena"; 
10) Art. 48 – "comunhão brasileira" por "comunhão nacional"; 
11) no art. 52 – "comunidade" por "comunhão"; 
12) no art. 53 – "populações" por "comunidades"; 
13) no art. 60 – "silvícolas" por "comunidades indígenas"; 
14) no art. 60, § 1º – "silvícolas" por "comunidades indígenas"; 
15) no art. 30, § 5º – "populações" por "comunidades" e "juntar-se" por "ajustar-se". 
 

Justificação 
 
Há, no Projeto, o emprego indiscriminado das expressões "populações indígenas", "comunidades 

indígenas", "comunidades índias", "grupos indígenas", bem asim de "comunhão nacional", "comunidade 
nacional", "sociedade nacional", etc... 

Ora, "o vocábulo população se aplica à massa dos indivíduos que vivem num determinado território, 
em certo momento histórico. É uma expressão demográfica, enunciando um conceito aritmético, 
quantitativo" (Eduardo Espínola. e Eduardo Espínola Filho, Trat. de Dir. Civil Brasileiro, vol. I, pág. 141/142), 
ou, como leciona Pinto Ferreira, "a população constitui o elemento humano do Estado e se deve 
compreendê-la como o conjunto de pessoas que habitam uma determinada comunidade" (Teoria Geral do 
Estado, 2ª ed., tomo 1/87), – ao passo que Paulo Dourado de Gusmão define população como "quantidade 
de pessoas que residem em um espaço geográfico" (Manual de Sociologia, pág. 198). 

Enquanto isso, "a comunidade é uma orma espontânea, natural de vidaf asociativa, constituída 
de uma aglomeração humana, coninada numa base geográfica e levando vida auto-suficiente  
com a colaboração intima de todos nas necessidades comuns. (...) A comunidade realiza um  
tipo perfeito de vida social, com equilíbrio ecoláico, com base na tradição, com participação  
integral na vida comum. (...) São exemplos de comunidade: a família natural, o clã,  
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a tribo, a aldeia, a vila, a cidade, a nação" (J. Flóscolo da Nóbrega, Introdução à Sociologia, pág. 27/28); 
"segundo Maclver, existe comunidade onde quer que um grupo, pequeno ou grande, conviva de tal maneira 
que seus componentes participem, não deste ou daquele interesse, mas das condições básicas de uma 
vida em comum. (...) Entre os povos primitivos encontramos comunidades, às vezes, constituídas apenas de 
um centena de pessoas, como por exemplo, entre as tribos dos Yuroks, na Califórnia, que vivem, mais ou 
menos, isoladas" (Theouma sociedade que possui localização geográfica precisa e um modo de vida baldo 
M. Santos, Manual de Sociologia, 5ª ed., pág. 128); "uma comunidade é urna sociedade que possui 
localização geográfica precisa e um modo de vida comum; é, portanto, estruturalmente mais definida do que 
unia sociedade" (Jay Rumney e Joseph Maier, Manual de Sociologia, 7.a adi., pág. 88); "a característica da 
comunidade primitiva consiste num pequeno grupo claramente delimitado de indivíduos relativamente 
independentes de outras comunidades no que se refere aos bens de consumo exigidos pelo padrão de vida 
predominante. Tal comunidade ocupa e explora um território. (...) O antropólogo vê na comunidade a 
unidade objetiva e elementar a ser observada" (Alfred McClung Lee, Princípios de Sociologia, pág. 
302/303). 

De outra parte, a Constituição Federal alude à "incorporação dos silvícolas à comunhão nacional" (art. 
8º, XVII, letra o, In fine); o Código Civil à adaptação "a civilização do país" art. 6º, parágrafo único); o 
Decreto nº 5.484/28 à sociedade nacional" (art. 5º); e a Lei nº 5.371/67 à "integração na sociedade nacional" 
(art. 1º, V). 

Em vista disso, conviria, para obviar futuras dúvidas na interpretação e aplicação de preceitos do 
Estatuto do índio, fossem utilizadas sempre as mesmas expressões, v. g., "comunidade indígena", 
"comunhão nacional" e "integração na comunhão nacional", reservando-se a expressão "população 
indígena" para indicar, em contraposição à população dita civilizada, a totalidade dos índios que habitam o 
país, embora sem apresentarem as características da vida em comum e de ocupação de determinada área 
geográfica. 

E o vocábulo "integração" parece, sob o ponto de vista sociológico ou antropológico, mais adequado 
do que "incorporação", "adaptação" ou "assimilação". 

Sala das Reuniões, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho, Relator.  
 

EMENDA Nº 6-CCJ 
 
Adite-se depois do art. 16 e substituam-se os arts. 22 a 27 pelos seguintes:  
 

TÍTULO III 
 

DAS TERRAS DOS ÍNDIOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 17. Reputam-se terras indígenas: 
I – as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a que se referem os artigos 4º, IV, e 198 da 

Constituição; 
II – as áreas reservadas de que trata o Capítulo III deste Título; 
III – as terras de domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas. 
Art. 18. As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio 

jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas. 
Parágrafo único. Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou 

comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária 
ou extrativa. 
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Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência ao índio, 
serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido em decreto do Poder 
Executivo. 

§ 1º A demarcação promovida nos termos deste artigo, homologada pelo Presidente da República, 
será registrada em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União (SPU) e do registro imobiliário da 
comarca da situação das terras. 

§ 2º Contra a demarcação processada nos termos deste artigo não caberá a concessão de interdito 
possessório, facultado aos interessados contra ela recorrer à ação petitória ou à demarcatória. 

Art. 2º Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos adiante enumerados, poderá a União 
intervir, se não houver solução alternativa, em área indígena, determinada a providência por decreto do 
Presidente da República. 

§ 1ºA intervenção poderá ser decretada: 
a) para pôr termo a luta entre grupos tribais; 
b) para combater graves surtos epidêmicos que possam acarretar o extermínio da comunidade 

indígena, ou qualquer mal que ponha em risco a integridade do silvícola ou do grupo tribal; 
c) por imposição da segurança nacional; 
d) para a realização de obras públicas que interessam ao desenvolvimento nacional; 
e) para reprimir a turbação ou o esbulho em larga escala; 
f) para a exploração de riquezas do subsolo de relevante interesse para a segurança e o 

desenvolvimento nacional. 
§ 2º A intervenção executar-se-á nas condições estipuladas no decreto e sempre por meios 

suasórios, dela podendo resultar, segundo a gravidade do fato, uma ou algumas das medidas seguintes: 
a) contenção de hostilidades, evitando-se o emprego de força contra os índios; 
b) deslocamento temporário de grupos tribais de uma para outra área;  
c) remoção de grupos tribais de uma para outra área. 
§ 3º Somente caberá a remoção de grupo tribal quando de todo impossível ou desaconselhável a sua 

permanência na área sob intervenção, destinando-se à comunidade indígena removida área equivalente à 
anterior, inclusive quanto às condições ecológicas. 

§ 4º A comunidade indígena removida será integralmente ressarcida dos prejuízos decorrentes da 
remoção. 

§ 5º O ato de intervenção terá a assistência direta do órgão federal que exercita a tutela do índio. 
Art. 21. As terras espontânea e definitivamente abandonadas por comunidade indígena ou grupo 

tribal reverterão, por proposta do órgão federal de assistência ao índio e mediante ato declaratório do Poder 
Executivo, à posse e ao domínio pleno da União. 

 
Justificação 

 
A circunstância de se distinguirem as terras ocupadas das terras de domínio de comunidades 

indígenas ou, isoladamente, de silvícolas aconselha uni capítulo distinto para estas últimas. 
No tocante à ocupação, habitação e posse de terras indígenas, conviria fixar-se  

com rigor o conceito de cada um dos vocábulos, bastando recordar que 
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os silvícolas, sobretudo quando não intensamente aculturados, necessitam de extensas áreas para sua 
subsistência, cujos meios obtêm através da coleta de frutos, caça, pesca ou incipiente agricultura, levando-
os, assim, a ocuparem terras de vasta superfície. 

Isso posto, seria de indagar-se se as terras ocupadas, a que alude o art. 4º, IV, da Constituição, 
corresponderiam exatamente às terras habitadas, de que trata o art. 198: embora o conceito de ocupação 
possa parecer mais amplo que o de habitação, dicionaristas há que consideram sinônimas as palavras, 
entendimento este que, adotado pelo Estatuto do índio, lhe facilitaria sensivelmente a aplicação. 

Já a posse permanente e o direito ao usufruto constituem corolários necessários da habitação, isto é, 
a habitação de terras por silvícolas é pressuposto suficiente para assegurar-se-lhes a posse permanente e o 
direito ao usufruto, mencionados no art. 198, da Constituição. 

Definidas, no art. 17, as terras indígenas, empregou-se esta expressão "terras indígenas" em lugar de 
"terras ocupadas" "terras habitadas", etc., sempre que possível, mesmo porque as disposições gerais têm 
aplicação às diversas modalidades de terras dos silvícolas. 

O proposto art. 18 engloba os arts. 22 e 23 do projeto, fazendo-se alusão, no parágrafo único, à 
"coleta de frutos" para incluir as atividades relativas à apanha de pinhão, no sul, de castanha, no norte, etc. 

A demarcação deverá atingir todas as áreas indígenas, e não apenas as simplesmente ocupadas, 
como prevê o art. 24 do projeto. 

No art. 20, caput, proposto, cancelou-se o tópico "que interessem à segurança nacional e a sociedade 
pública (?)", uma vez que o respectivo parágrafo 1º enumera os motivos condicionadores, da intervenção. 

Brasília, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho.  
 

EMENDA Nº 7-CCJ 
 
Substituam-se os arts. 17 a 20 pelos seguintes, que passam a ter a numeração de 22 a 25. 
 

CAPÍTULO II 
 

DAS TERRAS OCUPADAS 
 

Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras que habitam e o direito ao 
usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes. 

Parágrafo único. As terras ocupadas pelos índios, nos termos deste artigo, são bens inalienáveis da 
União (Arts. 4º, IV, e 198; da Constituição). 

Art. 23. Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da terra, que, de acordo com os 
usos, costumes e tradições tribais, detem e onde habita ou exerce atividade indispensável à sua 
subsistência ou economicamente útil. 

Art. 24. O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas compreende o direito à posse, uso e 
percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas, bem assim ao 
produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades. 

§ 1º Incluem-se, no usufruto, que se estende aos acessórios e seus acrescidos, o uso dos mananciais 
e das águas dos trechos das vias fluviais compreendidos nas terras ocupadas. 

§ 2º É garantido ao índio o exclusivo exercício da caça e pesca nas áreas por ele ocupadas, devendo 
ser executadas por forma suasória as medidas de policia que em relação a ele eventualmente tiverem de 
ser aplicadas. 

Art. 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse  
permanente das terras por eles habitadas, nos termos do art. 198 da Constituição, 
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independerá de sua demarcação, e será assegurado pelo órgão federal de assistência aos silvícolas, 
atendendo à situação atual e ao consenso histórico sobre a Antigüidade da ocupação, sem prejuízo das 
medidas cabíveis dos Poderes da República. 
 

Justificação 
 

Suprimiu-se o tópico "se por qualquer título aquisitivo hábil...ou dos grupos tribais", no parágrafo único 
do art. 22, por dispensável, já, que as terras de domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas são 
tratadas em capítulo à parte. 

Procurou-se dar nova definição à posse do índio, que deve ser encarada em função dos usos, 
costumes e tradições indígenas. 

Definiu-se o usufruto de conformidade com o texto da lei civil, – acrescentando-se alusão ao produto 
de atividades econômicas (agricultura, pecuária e agroindústria). 

Brasília, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho. 
 

EMENDA Nº 8-CCJ 
 

Substituam-se os arts. 20 e 21, pelos seguintes, que passam a constituir os arts. 32 e 33, sob o 
Capítulo IV – das terras de domínio indígena. 

Art. 32. São de propriedade plena do índio ou da comunidade indígena, conforme o caso. as terras 
havidas por qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da legislação civil. 

Art. 33. O índio, integrado ou não, que ocupe como próprio, por dez anos consecutivos, trecho de 
terra inferior a cinqüenta hectares, adquirir-lhe a propriedade plena. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às terras do domínio da União, ocupadas por 
grupos tribais, às áreas reservadas de que trata esta Lei, nem às terras de propriedade coletiva de grupos 
tribal. 

 
Justificação 

 
O proposto art. 32 consagra a propriedade comunitária ou coletiva das terras, reconhecendo ao grupo 

tribal capacidade para aquisição do domínio. Se necessário, um parágrafo único poderia expressar melhor a 
idéia, proclamando a capacidade do grupo tribal ou comunidade indígena para ser parte em qualquer ato ou 
negócio jurídico, pois, em face da lei civil, salvo se admitida como associação de fato, seria impossível a 
essa comunidade ou grupo adquirir bens. Como adiante se verá, à comunidade indígena ou grupo tribal se 
reconhece a capacidade judiciária, a exemplo do que ocorre com os órgãos do Congresso Nacional, as 
Assembléias Legislativas, Tribunais de Justiça, Câmaras Municipais, Tribunais de Contas, etc. (v. estudo de 
Victor Nunes Leal a respeito, In Problemas de Direito Público). 

Em vista da necessidade de defesa da propriedade comunitária do grupo tribal, o parágrafo único 
estendeu às terras de propriedade coletiva a impossibilidade de aquisição por usucapião. 

Brasília, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho. 
 

EMENDA Nº 9-CCJ 
 

 
Substituam-se os arts. ,38 e 39 pelos seguintes:  
 

TÍTULO IV 
 

DOS BENS E RENDAS DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 
 

Art. 38. Constituem bens do Patrimônio Indígena: 
I – As terras pertencentes ao domínio dos grupos tribais ou comunidades indígenas; 
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II – o usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas 

por grupos tribais ou comunidades indígenas e nas áreas a eles reservadas; 
III – os bens móveis ou imóveis adquiridos a qualquer título.  
Art. 39. São titulares do Patrimônio Indígena: 
I – a população indígena do País, no tocante a bens ou rendas pertencentes ou destinados aos 

silvícolas, sem discriminação de pessoas ou grupos tribais; 
II – o grupo tribal ou comunidade indígena determinada, quanto à posse e usufruto das terras por ela 

exclusivamente ocupadas ou a ela reservadas; 
III – a comunidade indígena ou grupo tribal nomeado no título aquisitivo da propriedade, em relação 

aos respectivos imóveis ou móveis; 
Art. 40. Não integram o Patrimônio Indígena: 
"I – as terras de exclusiva posse ou domínio de índio ou silvícola, individualmente considerado, e o 

usufruto das respectivas riquezas naturais e utilidades; 
II – a habitação, os móveis e utensílios domésticos, os objetos de uso pessoal, os instrumentos de 

trabalho e os produtos da lavoura, caça, pesca e coleta ou do trabalho em geral dos silvícolas." 
 

Justificação 
 
A propriedade, ou a posse, nas terras indígenas, é coletiva, comunitária, tribal, por tradição indígena 

que a Carta Magna de certo modo consagrou. 
Assim, emprega-se a expressão "Patrimônio Indígena", há muito tempo, para significar o domínio, a 

posse, o usufruto das riquezas naturais e utilidades do solo comum e, também, a propriedade e posse dos 
bens imóveis e móveis adquiridos com os recursos deles resultantes, pelo que está correto o conceito de 
Patrimônio Indígena, consubstanciado no art. 38, do Projeto. 

Mas há bens que não se incluem nesse conceito, quais as terras de exclusivo domínio ou posse de 
determinado índio, em virtude, vg., de doação, compra ou usucapião, bem como a habitação, os objetos de 
uso pessoal, os móveis e utensílios domésticos, os instrumentos de trabalho e os produtos de seu trabalho, 
que por qualquer título pertençam exclusivamente ao mesmo e determinado silvícola ou sua família. 

O mesmo se verifica com as rendas que de tais bens particulares esse índio ou sua família auferir, 
rendas que de há muito se denominam simplesmente de "rendas indígenas", para se distinguirem das 
chamadas "rendas do Patrimônio Indígena". 

Em conseqüência, as rendas do Patrimônio Indígena são administradas pelo órgão federal de 
assistência ao índio, ao passo que de sua renda particular ou familiar, da renda indígena, pode o silvícola 
dispor livremente, embora, quando necessário, assistido pelo aludido órgão, para evitar, por exemplo, venda 
ruinosa de seus produtos, aquisição inconveniente de bebidas, etc. 

Daí, por que foram excluídos do elenco de titulares do Patrimônio Indígena, constante do art. 39 do 
Projeto, os itens IV e V, os quais passaram a constituir na emenda art. 40, porque os bens neles descritos 
não integram o Patrimônio Indígena, mas o domínio ou posse particular de determinado silvícola ou sua 
família. 

A subsistência dos itens IV e V no texto do art. 39 retiraria do silvícola a administração e disposição 
de seus bens particulares, que teria de entregar à gestão do órgão federal de assistência, deixando-o sem 
meios próprios de subsistência. 

Brasília, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho. 
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EMENDA Nº 10-CCJ 
 
Adite-se no Capítulo Da Defesa das Terras Indígenas o seguinte: 
"Art. As terras indígenas são inusucapíveis e sobre elas não poderá recair desapropriação, salvo o 

previsto no art. 27." 
 

Justificação 
 
Embora as terras públicas não possam ser objeto de usucapião, assim não ocorre com aquelas que 

forem do domínio de tribos ou de índios (arts. 38, I e 40, I). Convém, pois, por essas últimas a salvo da 
prescrição aquisitiva. Doutro lado, é necessário resguardar o patrimônio indígena da desapropriação, que 
poderia ser feita pelos poderes públicos estadual e municipal. Ainda aí, é prudente que, quanto à, 
expropriação, só se permita a forma de intervenção adotada no Projeto (art. 27). 

Brasília, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho.  
 

Emenda Nº 11-CCJ 
 

Substitua-se o art. 14 pelo seguinte: 
"Art. 14. Não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas e os demais trabalhadores, 

aplicando-se-lhes todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência social. 
Parágrafo único. É permitida a adaptação de condições de trabalho aos usos e costumes da 

comunidade a que pertencer o índio." 
 

Justificação 
 
O texto, tal como está redigido, leva a crer que os indígenas não estão regidos pelas leis trabalhistas 

e previdenciárias em suas relações de trabalho com empregador civilizado. Essa não é, no entanto, a 
intenção do legislador, convindo dar maior clareza ao dispositivo. 

Brasília, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho. 
 

EMENDA Nº 12-CCJ 
 
Adite-se no art. 60, § 1º, depois de "autoridade" as palavras "e particular".  
 

Justificação 
 
Incluiu-se a referência a "e particular", afim de evitar-se possível interpretação de que ato ilegítimo 

dela não ensejaria a declaração de sua nulidade. O dispositivo do projeto é interpretação do texto 
constitucional (art. 198), não sendo conveniente restringir-se os efeitos que se podem tirar da aplicação 
daquele texto. 

Sala das Reuniões, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho. 
 

EMENDA Nº 1 3-CCJ 
 
Suprimam-se as expressões finais "não integrados" do art. 34, aditando-se nesse artigo e no seguinte 

"e pelas comunidades indígenas". 
Justificação 

 
Não só os índios não integrados devem receber a proteção de que trata o art. 34. Mesmo aqueles em 

vias de integração (art. 4º, II) e ainda os integrados (art. 4º, lII), continuam a necessitar dessa assistência. A 
lei deve também referir-se às terras ocupadas pelas comunidades indígenas. 

Brasília, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho. 
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EMENDA Nº 14-CCJ 
 
O Capítulo II – Das Áreas Reservadas passa a constituir o. Capítulo III, sob a mesma denominação, 

supressos os §§ 3º e 4º, do art. 30 
 

Justificação 
 
A matéria, referente à demarcação e posse de parques indígenas, já consta do Capítulo das 

Disposições Gerais. 
Brasília, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho.  
 

EMENDA Nº 15-CCJ 
 

Substitua-se o art. 15 pelo seguinte: 
"Art. 15. Será nulo o contrato de trabalho ou de locação de serviços realizado com os índios de que 

trata o art. 4º, I." 
 

Justificação 
 
O projeto usa a expressão "silvícola em regime tribal", que não define a categoria a que a lei deseja 

referir-se. Convém fazer expressa referência ao art. 4º, I, para ficar claro que é do índio isolado de que se 
trata. 

Brasília, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho.  
 

EMENDA Nº° 16-CCJ 
 

Substitua-se o art. 2º pelo seguinte: 
"Art. 2º Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das respectivas 

administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção das comunidades indígenas e a 
preservação dos seus direitos: 

I – estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que possível a sua aplicação; 
II – prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão 

nacional;  
III – respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento, as peculiaridades 

inerentes a sua condição; 
IV – assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e subsistência; 
V – garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat, proporcionando-lhe, ali, recursos 

para seu desenvolvimento e progresso; 
VI – respeitar, no processo de integração do índio à comunhão nacional, a coesão das comunidades 

indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes; 
VII – executar, sempre que possível mediante a colaboração dos índios, os programas e projetos 

tendentes a beneficiar as comunidades indígenas; 
VIII – utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do índio, tendo em vista a 

melhoria de suas condições de vida e a sua integração no processo de desenvolvimento; 
IX – garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição, a posse permanente 

das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas 
as utilidades naquelas terras existentes; 

X – garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos que em face da legislação lhes 
couberem. 

Parágrafo único. As missões religiosas, filantrópicas e científicas poderão prestar ao índio e às 
comunidades indígenas serviços de natureza assistencial, respeitadas a legislação em vigor e a orientação 
do órgão federal competente. 

Brasília, 26 de setembro de 1973 – Accioly Filho. 
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Justificação 
 
Pocurou-se dar melhor ordenação ao dispositivo. Além disso, no parágrafo único, esclareceu-se que 

se trata de serviços de natureza assistencial àqueles que podem ser prestados pelas missões. 
Brasília, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho. 
 

EMENDA Nº 17-CCJ 
 

Substitua-se o art. 57 pelo seguinte: 
"Art. 57. No caso de crime contra a pessoa, o patrimônio ou os costumes, em que o ofendido seja 

índio não integrado ou comunidade indígena, a pena será agravada de um terço." 
 

Justificação 
 
Procurou-se dar melhor redação ao texto. Além disso, fixa-se o quantum da agravação da pena em 

um terço, para reforçar a tutela penal dos bens lesados quando o ofendido for índio ou comunidade 
indígena. 

Sala das Reuniões, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho. 
 

EMENDA Nº18-CCJ 
 

Suprima-se o nº III, do art. 56. 
 

Justificação 
 

 
O art. 56, III, descreve um tipo de delito vago, impreciso, fluído, que afronta o princípio da reserva 

legal. 
Pela redação, o crime consiste em abusar da boa-fé do índio ou de sua falta de compreensão dos 

hábitos estranhos a sua comunidade. Esse abuso não tem um fim, um objetivo, mas, ao que parece, um 
meio, que é o menosprezo à cultura do índio. Afinal, o delito consistiria, então em abusar do índio ou 
menosprezar a sua cultura, ou o menosprezo seria um abuso da boa-fé do índio? É evidente que, tal como 
o texto, o tipo não levaria a nada ou alcançaria demais. 

Se o crime é de natureza patrimonial, a hipótese já está descrita no art. 173, do Código Penal vigente 
(186, do novo Código), sob a rubrica de abusos de incapazes, com a cominação de pena muito mais grave, 
isto é, de reclusão de dois a seis anos. Na expressão "debilidade mental" do dispositivo penal, entende-se 
compreendido o silvícola (cf. Magalhães Noronha, Dic. Penal, 2, pág. 555). 

Se não se trata de crime patrimonial, e a pena curta isso está a mostrar, e o caso seja então de um 
novo tipo de delito, há necessidade de descrever a ação realizadora desse tipo. "Abusar da boa-fé", ou 
"abusar da falta de compreensão", nada diz, deixando perplexo o aplicador da lei, pois não indica a ação 
concretizadora desse abuso. 

Sala das Reuniões, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho.  
 

EMENDA Nº 19-CCJ 
 
Suprima-se no art. 55, as expressões: "...nem infrinjam os princípios da moral natural". 
 

Justificação 
 
Não se. deve utilizar na lei princípio sem clara e definida conceituação. Moral natural seria a moral 

subjetiva, de que fala Regei, isto é, aquela que se refere ao cumprimento do dever pela vontade, ou a 
objetiva, relativa à fixação das normas, leis e costumes? Ou seria a faculdade de intuição que, segundo 
Rousseau, e Kant, nos faz conhecer os axiomas morais incontestáveis? 

Sala das Reuniões, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho. 
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EMENDA Nº 20-CCJ 
 

Adite-se ao parágrafo único, do art. 6º, o seguinte: 
 
"...excetuados os que forem menos favoráveis a eles e ressalvado o disposto nesta lei." 
 

Justificação 
 
Deve-se evitar que o índio seja ludibriado em sua boa-fé. Se ele contrata com estranho, realiza o 

negócio certo de que o faz pelas regras de seu direito costumeiro. Se essas regras lhe são mais favoráveis 
que as de nosso direito comum, covém que este dê lugar a elas. 

Sala das Reuniões, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho. 
 

EMENDA Nº 21-CCJ 
 
Substitua-se, no art. 2º, II, "legislação brasileira" por "legislação comum". 
 

Justificação 
 
É evidente que a lei brasileira não pode dispor sobre a aplicação aos índios de legislação estrangeira. 

O dispositivo quer referir-se a legislação comum em contraposição à legislação especial do índio. Assim se 
fez no art. 6º, in fine. 

Sala das Reuniões, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho.  
 

EMENDA Nº 22-CCJ 
 
Adite-se, no .art. 3º, I, depois de "índio" – "...ou silvícola".  
 

Justificação 
 

O projeto usa do vocábulo "silvícola" como sinônimo de "índio". Convém, por isso, que, no dispositivo 
disciplinador do conceito de índio, se use também a expressão "silvícola". 

Sala das Reuniões, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho.  
 

EMENDA Nº 23-CCJ 
 

Adite-se no art. 8º, depois da palavra "órgão" a expressão "tutelar".  
 

Justificação 
 

Trata-se de dispositivo relacionado com o artigo anterior, que dispõe sobre o regime tutelar. Convém 
dizer que se trata de órgão tutelar, isto é, da repartição federal que exerça a tutela sobre o índio. 

Sala das Reuniões, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho.  
 

EMENDA Nº 24-CCJ 
 

Adite-se ao art. 8º, parágrafo único, o seguinte: 
" ...e o ato não lhe seja prejudicial." 
 

Justificação 
 

Quando se trata de ato jurídico praticado por índio não integrado com pessoa estranha à comunidade 
indígena, não basta que o silvícola tenha plena consciência e conhecimento do que está realizando e de 
seus efeitos, para dar-lhe validade embora sem a assistência do órgão tutelar. É necessário que esse ato 
não lhe seja prejudicial, para que fique o índio afastado de possibilidade de exploração de civilizados. 

Sala das Reuniões, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho.  
 

EMENDA Nº 25-CCJ 
 

Substitua-se, no art. 9º, III, "sociedade civil" pela expressão "comunhão nacional". 
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Justificação 
 

É equívoco o adjetivo "civil" aposto logo após "sociedade" no texto. Diz muito, e, ao mesmo tempo, 
nada diz. Aquilo que se deve exigir do índio, para libertar-se da tutela, é que esteja habilitado ao exercício 
da atividade útil na comunhão nacional. Útil para ele, proporcionando-lhe meios de subsistência, e útil para 
o País, concorrendo para o desenvolvimento. 

Sala das Reuniões, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho.  
 

EMENDA Nº 26-CCJ 
 

Suprima-se, no art. 12, as expressões "em cartório". 
 

Justificação 
 

A legislação comum não prevê outro registro civil senão aquele feito em cartório. Não se pode, de 
resto, confundir o registro civil com o administrativo, !previsto no art. 13, pois este faz referência ao primeiro. 

Sala das Reuniões, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho. 
 

EMENDA Nº 27-CCJ 
 

Substituam-se o art. 7º e seu parágrafo único, pelo seguinte: 
"Art. 7º Os índios e as comunidades indígenas, ainda não integrados à comunhão nacional, ficam 

sujeitos ao regime tutelas estabelecido nesta lei. 
§ 1º Ao regime tutelar estabelecido nesta lei aplicam-se, no que couber, os princípios e normas da 

tutela de direito comum, independendo, todavia, o exercício da tutela da especialização de bens imóveis em 
hipoteca legal, bem como da prestação de caução real ou fidejussória. 

§ 2º Incumbe a tutela 'à União, que a exercerá através do competente órgão federal de assistência 
aos silvícolas." 

Justificação 
 
Procurou-se dar melhor redação ao texto. Trata-se antes de disciplinar o regime tutelar a que fica 

sujeito o índio e, em seguida, determinar a quem incumbe a tutela. Dispensou-se, de resto, a necessidade 
de hipoteca legal e caução para o exercício da tutela, previstos na legislação comum. 

Sala das Reuniões, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho. 
 

EMENDA Nº 28-CCJ 
 

Suprima-se, no parágrafo único do art. 8º, o vocábulo "plena". 
Sala das Reuniões, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho. 
 

EMENDA Nº 29-CCJ 
 

Adite-se no Título das Disposições Gerais o seguinte: 
"Art. O Poder Executivo fará, no prazo de 5 (cinco) anos, a demarcação das terras indígenas, ainda 

não demarcadas." 
Sala das Reuniões, 26 de setembro de 1973. – Accioly Filho. 
 

PARECER  
Nº 583, DE 1973 

 
da Comissão de Agricultura, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 1973. 
 
Relator: Sr. Vasconcelos Torres 
Originário de Mensagem do Executivo à Câmara dos Deputados, encaminhada a  

14 de outubro de 1970, com Exposição de Motivos firmada pelos Ministros da 
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Justiça e do Interior, o Projeto de Lei nº 8/73 teve origem em trabalho elaborado pelo eminente jurista 
Themístocles Cavalcanti, posteriormente revisto pelas Consultorias Jurídicas daqueles Ministérios, 
merecendo alguns reparos da Fundação Nacional do índio, durante as reuniões que resultaram numa 
emenda modificações, na substância e na forma, mantida, porém, inteira fidelidade não somente aos termos 
da lei que instituiu a FUNAI, senão também aos princípios postulados na Convenção nº 107, da 
Organização Internacional do Trabalho, transformada em Lei Interna por decreto do ínclito Presidente 
Castello Branco e homologação do Congresso Nacional. 

2. Não somos alheios à política indigenista reformulada pelo Governo da Revolução, desde que 
incumbidos fomos, na legislatura anterior, de relatar o Projeto de Lei que integrou na Fundação Nacional do 
índio os órgãos preexistentes, encarregados de exercitar as funções tutelares do Estado com vistas a 
integração do silvícola à comunhão nacional: o Serviço de Proteção aos índios, o Conselho Nacional de 
Proteção aos índios e o Parque Nacional do Xingu. Sustentamos, naquela oportunidade, acudindo aos 
objetivos da proposição, firmada pelo Presidente Costa e Silva e pelo Ministro Albuquerque Lima e 
elaborada pela Consultoria Jurídica do Ministério do Interior, com a aquiescência integral do Ministério da 
Justiça, que só um novo órgão, integrando os anteriores, teria condições para lavar a honra nacional, 
conspurcada por tremenda campanha de imprensa, não apenas no Brasil mas com graves repercussões 
internacionais, quando éramos cinicamente acusados de genocídio. 

3. Optamos, nos termos da proposta, pela instituição de uma Fundação, entidade jurídica de direito 
privado, com maior capacidade operacional, por livre de múltiplos entraves burocráticos, reconhecendo, 
ademais: 

a) que o SPI, pelo anquilosamente da sua equipe, não mais fiel à pregação do inesquecível Marechal 
Rondon, carente de recursos materiais e à míngua de recursos humanos, estava totalmente incapacitado ao 
exercício da tutela indígena, de um lado, por excesso de patriarcalismo, do outro pela sucessão de abusos 
de muitos dos seus funcionários; 

b) que o Conselho Nacional de Proteção aos índios emprestava atenção quase exclusiva aos 
problemas referentes às pesquisas etnográficas e antropológicas, praticamente reduzido ao controle do 
Museu do índio do Estado da Guanabara, sem maior ingerência na tarefa protecionista: 

c) que apenas o Parque Nacional do Xingu, sob a orientação dos admiráveis Irmãos Vilas Boas, 
conseguia promover, com eficiência, aquelas duas tarefas, não apenas dando plena e integral assistência a 
dezesseis tribos primitivas naquela reserva, senão também atraindo etnólogos, antropólogos, sociólogos e 
sobretudo missões médicas de todo mundo, em suma, a curiosidade científica universal, movidas pelo 
interesse despertado pelas quase únicas comunidades humanas insuladas num estágio cultural semelhante 
ao período mesolitico euro-asiático. 

4. Tivemos ocasião de examinar, naquele relatório, toda a legislação indigenista brasileira e, ademais, 
os fundamentos humanísticos, sociológicos e antropológicos da Convenção 107, já então lei interna, por 
aprovação do nosso Governo, para verificar, finalmente, que a sua maior inspiração se encontrava na 
própria política indigenista brasileira, do Padre Anchieta a José Bonifácio e a esse luminar do indigenismo, 
que foi o Marechal Rondon. Oportunidade nos foi dada, igualmente, de, examinando as conclusões de 
inquérito parlamentar promovido pela Câmara dos Deputados, verificar que os êmulos de Rondon, no SPI, 
se haviam deixado embotar na preservação dos seus ideais humanísticos, a ponto de ter sido aquela sigla 
traduzida, na linguagem candente do Ministro Albuquerque Lima, como "Serviço de Prostituição dos índios". 

Daí porque o nosso relatório, na oportunidade, foi marcado por aquela emoção transpirável, traduzida 
em termos que ferreteavam o comportamento desses brasileiros a quem, em má hora, se confiara a 
proteção do nosso silvícola, transformado em presa fácil das "frentes pioneiras", com as suas terras dadas 
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em arrendamento aos brancos, ao arrepio da norma constitucional asseguradora do usofruto, pelos índios, 
exclusivamente, de todos os bens e utilidades nelas existentes. 

5. Acreditávamos, porém, que, repetido, numa série de itens, o mandamento constitucional – muito 
feliz e claramente ampliado, no artigo 198 da Emenda Constitucional nº 1/69, configurando o maior serviço 
prestado aos nossos índios pelo inesquecível Presidente Costa e Silva – cessassem tais arrendamentos. 
Grande parte dos males que afligem os silvícolas decorrem da intrusão das suas terras e do esbulho 
possessório do seu solo, de posse imemorial, portanto protegido, tradicionalmente, no direito brasileiro, pelo 
uti possidetis, e, assim, insubmersível aos princípios do simples Direito Fundiário, incabível na legislação 
civil, por inaplicável às comunidades silvícolas, que haurem em outra fonte o seu direito à terra, 
originariamente sua e não res nullius, como pensam os advogados das "frentes pioneiras" e do 
desregramento das "bandeiras". 

Vamos, porém, em cinco anos de experiência, que nem sempre as administrações do novo órgão 
tutelar dos índios sabem aplicar tanto o mandamento constitucional como os postulados da lei que instituiu 
a FUNAI, cujo projeto relatamos. 

Assim é que continuam sendo arendadas terras de posse imemorial dos silvícolas, tanto em Mato 
Grosso como no Paraná: e o que é pior, recentemente, foi depredadas, sem qualquer protesto público, 
quase toda a reserva florestal dos índios Maxacali, no Estado de Minas Gerais. 

Por isso o nosso primeiro elogio à proteção governamental se refere ao artigo 31, configurando o 
seguinte preceito salutar: 

"As terras incluídas nas áreas ocupadas pelas populações indígenas não poderão ser, em caso 
algum, arrendadas a pessoas estranhas às tribos ou comunidades indígenas." 

6. Aqui vale, assinalar a primeira colaboração de monta do trabalho irretocável do Senado Accioly 
Filho, ao emendar o Projeto na Comissão de Constituição e Justiça, transformando, aquele artigo do 
substitutivo da Câmara nos seguintes artigo e parágrafo único: 

"Art. 18. As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio 
jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas. 

Parágrafo único – Nessa áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou 
comunidades indígenas a prática da casa, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária 
ou extrativa." 

Filho do Estado do Paraná, o nobre relator, conhecendo, de longa data, a depredação dos pinheirais 
das reservas indígenas, o desenfreado abuso dos arrendamentos aos colonos, logo transformados em 
intrusão, turbação de posse, o alegações de propriedade, até mesmo ações de usucapião, adentrou o cerne 
do problema, proibindo, por não-índios, nessas áreas, qualquer "atividade agropecuária ou extrativa". 
Assim, o menor incidente dos administradores, no futuro, não consentirá, na FUNAI, continuem tais 
arrendamentos, nem a derrubada indiscriminada de reservas florestais, como ocorreu, no ano passado, nas 
terras dos Maxacali, em Minas Gerais. Se tal consentir, cairá sobre sua cabeça a espada de Dâmocles da 
denúncia por crime de responsabilidade. 

7. Outro problema resolvido, graças a uma emenda do Senador Accioly Filho, está na demarcação 
das terras indígenas. Não compreendemos como nem parque, até hoje, proposta pela FUNAI a demarcação 
das reservas dos Xavantes, em Mato Grosso, desde 1969, não se procedeu à medida. Não 
desconhecemos, decerto, a pressão dos invasores, dizendo-se "pioneiros" e agentes da "ocupação do 
território". Mas aquelas têm donos, imemorialmente. O que os Xavantes reclamam são a décima parte do 
que lhes foi adjudicado – não apenas por efeito do jus possidetis protegido em mandamento constitucional – 
até pelo Governo de Mato Grosso, há quase trinta anos. Parece que ninguém sabe, no órgão tutelar, como 
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proceder. Dá-lhes instrumento hábil o nobre relator da Comissão de Constituição e Justiça no seguinte: 
"Art. 19 – As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência ao índio, 

serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido em decreto do Poder 
Executivo. 

§ 1º – A demarcação promovida nos termos deste artigo, homologada pelo Presidente da República, 
será registrada em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União (SPU) e do registro imobiliário da 
comarca da situação das terras. 

§ 2º – Contra a demarcação processada nos termos deste artigo não caberá a concessão de interdito 
possessório, facultado, aos interessados contra ela, recorrer à ação petitória e demarcatória." 

Evidentemente o projeto originário e o substitutivo da Câmara dos Deputados contemplavam esse 
aspecto: mas é bom frisar que não com a precisão terminológica, a unidade jurídico fomal, a clareza 
adamantina da emenda substitutiva apresentada pelo percuciente jurista paranaense. 

8. Outro ponto interessante a ressaltar é o referente à intervenção, pelo Governo Federal, nas terras 
indígenas. Nem o projeto originário, nem o substitutivo da Câmara, inovaram: a matéria é contemplada pela 
Convenção nº 107, por nós exaustivamente examinada, em outra oportunidade. É o que consta do art. 20 
da proposição originária, como do art. 27 do Substitutivo da Câmara, melhorada a redação do preceito pelo 
art. 20 e seus parágrafos, propostos pela Comissão de Justiça do Senado, verbis: 

"Art. 20 – Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos adiante enumerados, poderá a União 
intervir, se não houver solução alternativa, em área indígena, determinada a providência por decreto do 
Presidente da República. 

§ 1º – A intervenção poderá ser decretada: 
a) para por termo a luta entre grupos tribais; 
b) para combater graves surtos epidêmicos que possam acarretar o extermínio da comunidade 

indígena, ou qualquer mal que ponha em risco a integridade do silvícola ou do grupo tribal; 
c) por imposição da segurança nacional; 
d) para a realização de obras públicas que interessem ao desenvolvimento nacional; 
e) para prevenir a turbação ou o esbulho em larga escala; 
f) para a exploração de riquezas do subsolo de relevante interesse para a segurança e o 

desenvolvimento nacional. 
§ 2º – A intervenção executar-se-á nas condições estipuladas no decreto e sempre por meios 

suasórios, dela podendo resultar, segundo a gravidade do fato, uma ou alguma das medidas seguintes: 
a) contenção de hostilidades, evitando-se o emprego de força contra os índios; 
b) deslocamento temporário de grupos tribais de uma para outra área; 
c) remoção de grupos tribais de uma para outra área; 
§ 3º – Somente caberá a remoção de grupo tribal quando de todo impossível ou desaconselhável a 

sua permanência na área sob intervenção, destinando-se à comunidade indígena removida área 
equivalente à anterior, inclusive quanto às condições ecológicas. 

§ 4º – A comunidade indígena removida será integralmente ressarcida dos prejuízos decorrentes da 
remoção. 
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§ 5º – O ato ,de intervenção terá assistência direta do órgão federal que exercite a tutela do índio". 
9. O nó da questão não está, propriamente, na intervenção – que soa, aqui, como "intervenção num 

Território Federal", eis que se trata de uma população e uma terra tuteladas pela União e cabe à FUNAI 
zelar, inteira e continuamente, por ambos mas o núcleo do problema reside na remoção do grupo tribal. 

Ora, já em 1969, na administração Queirós Campos, a FUNAI, levava, do Maranhão para a 
comunidade de Mãe Maria, no Pará, os índios "Gavião da Serra", afligidos pela invasão de uma frente 
pioneira, que repeliram em luta armada; em 1970, removia para o Parque do Xingu os índios Suruí, de 
Diamantina, vítimas de uma epidemia de gripe levada à tribo por uma equipe de jornalistas e sertanistas; no 
ano passado, a gestão atual do órgão tutelar, concluindo iniciativa da anterior, trocava, com o Estado de 
Minas Gerais, por terras equivalentes, a reserva dos Krenak. Portanto havia autorização legal: a Convenção 
107. A inovação está em que tais transferências só se processem autorizadas por Decreto do Presidente da 
República. 

10. Antes de encerrar nossas considerações, parece-nos necessário abordar o problema das 
riquezas do subsolo indígena. O projeto governamental acrescentava ao seu art. 24 e seguinte: 

"Parágrafo único – O direito ao usufruto das terras ocupadas pelos índios não inclui as riquezas 
naturais do subsolo e as utilidades neste existentes." 

Era, na verdade, uma restrição ao artigo 198 da Constituição, onde não se encontra semelhante 
vedação, mas reconhece ao índio a posse da terra e o usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas 
as utilidades nela existentes. No particular, a lei ordinária só pode disciplinar a inalienabilidade. 

Assim pensou a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e eliminou tal parágrafo único. 
Respeitou essa supressão o Senador Accioly Filho, em seu brilhante relatório, decerto informado pela sua 
formação de constitucionalista, que não se compadeceria, nunca, de tamanha restrição, tanto mais quanto, 
para atingir-se o subsolo, há que invadir o solo indígena. 

Decerto os interesses da União, quanto à ,exploração de tais riquezas, estão claramente definidos no 
art. 20, § 1º, letra "f", com a redação aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Poderá 
conceder lavra e pesquisa nessas terras, decerto ouvido o órgão tutelar do índio, que assegurará os 
legítimos interesses das tribos. 

11. Parecem-nos de todo procedentes as emendas de redação a vários incisos dos arts. 1º, 3º, 4º, 6º, 
9º, 11, 30, 43, 45, 46, 48, 52, 53 e 60 do substitutivo da Câmara, visando à uniformização terminológica e 
evitando tanto a sinonímia como a polissemia, que devem ser, quanto possível, expungidas do texto legal. 
Também o cuidado com as definições e o reordenamento das matérias, proposto pelo relator da Comissão 
de Constituição e Justiça do Senado, atendem aos melhores preceitos da técnica legislativa e, nesse 
particular, o seu trabalho deve servir de modelo a quantos atuam no campo do Direito Parlamentar, matéria, 
infelizmente, não prelacionada em nossas faculdades. 

Para concluir, desejamos congratular-nos com o brilhante trabalho do Senador Accioly Filho, 
unanimemente aprovado por aquele órgão técnico desta Casa e, no que tange ao mérito das emendas, só 
nos resta declarar que o nobre representante paranaense prestou, com o seu trabalho de revisão, 
cuidadoso e paciente, um inesquecível serviço aos silvícolas e à comunhão nacional. 

Somos, assim, conduzidos a sustentar que o Substitutivo da Câmara dos Deputados, com as 
emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, merecem o acolhimento do 
Plenário e posterior encaminhamento àquela Casa, por atenderem, plenamente, aos objetivos 
constitucionais de integração do índio brasileiro. 



– 383 – 
 
Conseqüentemente, o voto é pela aprovação do Projeto com as emendas oferecidas pela Comissão 

de Justiça. 
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1973. – Mattos Leão, Presidente, no exercício da Presidência 

– Vasconcelos Torres, Relator – Antônio Fernandes – Fernando Correa – Ney Braga. 
 

PARECER Nº 584, DE 1973 
 

(Da Comissão de Finanças) 
 
Relator: Sr. Fausto Castelo-Branco 
O Senhor Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional, nos termos do 

artigo 51 da Constituição Federal, projeto de lei que dispõe sabre o "Estatuto do Índio". 
A Mensagem Presidencial veio acompanhada de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros do 

Interior e da Justiça, que assim justificam a proposição: 
"2. Preocupado com a necessidade de preservar os usos e costumes das populações indígenas e de 

prestar-lhes ampla assistência, solicitou o Ministério do Interior ao eminente Ministro Themístocles 
Cavalcanti que elaborasse anteprojeto regulamentador de seus direitos e deveres, com o objetivo de sua 
integração na comunidade nacional. 

3. Do magnífico trabalho, apresentado pelo insígne jurista e revista pelos órgãos competentes do 
Ministério da Justiça, resultou o texto anexo, que visa, sobretudo, a: 

a) assegurar assistência aos índios e às populações indígenas ainda não integradas ou um processo 
de integração à comunidade nacional; 

b) estender a todos os indígenas os benefícios da legislação brasileira; 
c) respeitar as peculiaridades inerentes à sua condição, proporcionando-lhes simultaneamente meios 

para o seu desenvolvimento; 
d) assegurar-lhes, na medida do possível, a livre escolha dos seus meios de vida e subsistência; 
e) garantir-lhes a permanência voluntária no seu habitat, fornecendo-lhes recursos para ali se 

desenvolverem; 
f) respeitar, no processo de integração e assimilação à comunidade nacional, os seus valores 

culturais, tradições, usos e costumes; 
g) executar, com o assentimento e colaboração das populações indígenas, os projetos que objetivem 

beneficiá-las; 
h) utilizar seu espírito de iniciativa e qualidade pessoais, bem como sua cooperação, para melhoria de 

suas condições de vida; 
i) assegurar-lhe uso e gozo dos bens que lhe são atribuídos pela Constituição; 
j) regular o exercício dos seus direitos civis;  
l) assegurar a posse das terras por eles ocupadas. 
4. Na justificação que acompanhou seu anteprojeto, assim se pronunciou o ilustre Ministro 

Themístocles Cavalcanti a respeito de suas diretrizes fundamentais: 
"A elaboração do projeto obedeceu a um estudo prévio da nossa legislação e do direito comparado, 

notadamente norte-americano, e da realização de numerosas entrevistas com pessoas vinculadas ao 
serviço de índios ou especializadas no assunto. 

Tive a preocupação de limitar o trabalho aos problemas jurídicos dos  
índios, das comunidades indígenas e da sociedade de que não partici- 
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pamos porque a elas somos estranhos, pela língua, usos e costumes, mas às quais estamos vinculados 
porque fazem parte da Nação. 

O índio foi considerado como criatura humana, igual a qualquer um de nós, com os mesmos direitos e 
possibilidades, com a liberdade de viver no seu habitat, mas de melhorar as suas condições de existência, 
sempre admitindo melhores possibilidades de sua comunicação com o "nosso mundo". 

Foram evitadas medidas discriminatórias, mas admitida a necessidade de um tratamento especial, 
dadas as dificuldades de sua comunicação com o meio mais poderoso que os envolve. 

A tarefa tornou-se mais difícil pela falta de tradição legislativa sobre a matéria, pois não se encontra 
em nenhuma lei, a afirmação de certos direitos essenciais que deveriam ser preservados. 

Três documentos serviram de apoio: 1º) o Decreto nº 5.484, de 1928, bem feito e com disposições 
muito válidas; 2º) a Convenção nº 107, de Genebra, onde são afirmados direitos universalmente 
reconhecidos; 3º) a Lei que criou a FUNAI e que contém algumas disposições mais atuais. 

O Estatuto do índio não precisa definir a política indigenista senão naquilo que interessa diretamente 
aos seus direitos. Não deverá traçar, por isso, uma diretriz dessa política, mas deverá ser apenas, um 
instrumento jurídico para executar essa política, no sentido mais humano e condizente com o direito 
moderno. 

Reduzi, por isso, o campo de trabalho ao regime jurídico dos índios e das suas relações com os 
poderes públicos e a sociedade envolvente. 

A orientação da política indigenista, portanto, não me preocupou, bem como não me ocupei da 
estrutura administrativa dos órgãos que executam essa política. 

Não ficará o estatuto, assim, sujeito a modificações impostas pelas necessidades de uma 
reformulação política ou de revisão da estrutura administrativa dos órgãos do Governo." 

Na Câmara dos Deputados, o projeto obteve aprovação em Plenário, após tramitar pela Comissão de 
Constituição e Justiça, onde recebeu parecer pela constitucionalidade e juridicidade e, no mérito, pela 
aprovação do projeto, na forma do substitutivo apresentado pelo Relator. 

A União Federal é competente para legislar sobre o regime jurídico dos silvícolas em face do art. 8º, 
inciso XVII, alínea b e o da Constituição. 

Cuidando tanto de instituições de direito civil e penal quanto de normas que visam a incorporar o 
índio à comunidade nacional, a proposição contém ainda disposições de direito administrativo relativamente 
às terras dos silvícolas. 

O substitutivo do nobre Deputado Célio Borja compatibilizou o art. 5º do projeto com o texto 
constitucional em seus arts. 145 e 146 que acolhem além da jus soli, o jus sanguinis, o domicílio e a 
naturalização voluntária como princípios suplementares de definição da nacionalidade brasileira. 

Reconhecida está a cultura indígena como uma das fontes de cultura pátria, estimulada a sua prática 
e através de dispositivos penais estabelecida a ação repressiva dos atentados à sua integridade. 

Em seu art. 64, o projeto dispõe que "o órgão de proteção ao silvícola fará divulgar e respeitar as 
normas da Convenção 107, promulgada pelo Decreto nº 58.824, de 14 de julho de 1966". 

A douta Comissão de Constituição e Justiça do Senado acolheu parecer do eminente Senador 
Accioly Filho, que, após aprofundado estudo da matéria, concluiu pela aprovação do projeto com as vinte e 
nove emendas a ele oferecidas pelo próprio Relator. 
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No que se refere a competência regimental da Comissão de Finanças, nada há a opor ao projeto e 

opinamos pela sua aprovação com as Entendas da Comissão de Constituição e Justiça, que aperfeiçoam 
sobremodo a proposição. 

Sala das Comissões, em 3 de outubro de 1973. – João Cleofas, Presidente – Fausto Castelo-Branco, 
Relator – Geraldo Mesquita – Carvalho Pinto – Amaral Peixoto – Dinarte Mariz – Flávio Brito – Alexandre 
Costa – Cattete Pinheiro. 
 

PARECER Nº 585, DE 1973 
 
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 1973 (nº 1.489-B, de 1973, na 

origem), que "concede pensão especial à Senhora Efigênia Ondina Xavier Dornas, viúva do escritor João 
Domas Filho". 

 
Relator: Sr. Milton Trindade 
De iniciativa do Senhor Presidente da República é encaminhado à deliberação do Senado Federal o 

Projeto de Lei nº 61, de 1973, originário da Câmara dos Deputados, que "concede pensão especial à 
Senhora Efigênia Ondina Xavier Dornas, viúva do escritor João Dornas Filho". 

2. O Senhor Ministro de Estado da Educação e Cultura, em sua Exposição de Motivos, enaltece a 
contribuição do Historiógrafo, como "de grande alcance nacional", reconhecendo que a viúva não dispõe de 
recursos mínimos à própria subsistência. 

3. A pensão especial, ora concedida, é equivalente a três salários mínimos, do maior nível vigente no 
País, estabelecendo o parágrafo único do art. 1º, que tal benefício é irreversível e extingue-se com o 
falecimento da beneficiária. 

4. Quanto às despesas relativas à aplicação da lei, o art. 2º do projeto dispõe que elas correrão à 
conta de Encargos Gerais, recursos esses supervisionados pelo Ministério da Fazenda. 

5. Do ponto de vista financeiro, nada há a reparar ou objetar. 
6. Ante o exposto, somos pela aprovação do presente projeto de lei. 
Sala das Comissões, em 25 de outubro de 1973. – João Cleofas, Presidente – Milton Trindade, 

Relator – Celso Ramos – Wilson Gonçalves – Lourival Baptista – Lenoir Vargas – Emival Caiado – Jessé 
Freire – Mattos Leão – Alexandre Costa. 

 
PARECERES Nºs 586 E 587, DE 1973 

 
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 64, de 1973, que "dispõe 

sobre a concessão de benefícios pelo INPS ao jogador profissional de futebol, e dá outras providências". 
 
Relator: Sr. Enrico Rezende. 
Originário de Mensagem do Poder Executivo, chega à apreciação do Senado Federal o projeto em 

exame que, visa a assegurar ao jogador profissional de futebol a concessão de benefícios pelo INPS e a 
regularizar a situação das associações desportivas quanto às suas contribuições previdenciárias. 

Pela leitura da Exposição de Motivos do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, que 
acompanha a Mensagem Presidencial, verifica-se ter sido a motivação do projeto, de um lado, a 
impossibilidade prática de se poder regular a aposentadoria dos jogadores profissionais de futebol pelos 
critérios gerais da Lei Orgânica da Previdência Social e, de outro, a situação altamente deficitária das 
associações desportivas, sem meios de saldar débitos acumulados e as próprias contribuições normais para 
a autarquia. 

É sabido que, pela sistemática vigente para os segurados em geral, os valores do salário de benefício 
são calculados sobre a remuneração dos últimos quatro anos de trabalho que antecedem o pedido de 
aposentadoria. Tal critério decorre de razões óbvias: a experiência, o aperfeiçoamento técnico, os au- 
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mentos salariais etc., permitem que o segurado comum, ao completar tempo de aposentadoria, alcance os 
melhores níveis de remuneração de sua vida profissional. 

Já, relativamente ao jogador de futebol, como de resto, aos demais esportistas profissionais, há 
quase que uma inversão de tratamento. O jogador, no fim da carreira, não mais consegue a boa 
remuneração, os altos contratos, as polpudas "luvas" do seu tempo de esplendor físico e técnico. À medida 
em que vai envelhecendo para o esporte, sua "cotação" decresce, a ponto de, se não conseguir se 
transformar em "técnico" ou em "preparador físico" ou, mesmo, em "comentarista de futebol", nada lhe 
restará além do olvido das torcidas ou o amargo conforto dos saudosistas. 

O projeto, desse modo, procura adequar a proteção previdenciária à realidade dos fatos. O salário de 
benefício que o jogador profissional receberá quando aposentado será calculado com base na média 
ponderada entre suas contribuições na forma da legislação comum e as correspondentes aos períodos de 
sua atividade atlética. Assim, ainda que tenha abandonado o futebol para ingressar em outra atividade 
menos rentável, aquele período áureo de remuneração irá influir, substancialmente, na elevação dos 
valores da sua aposentadoria. 

Quanto às entidades desportivas, é público e notório o estado de precariedade financeira da maioria, 
formada por clubes de pequena expressão popular e, por isso, incapazes de carrear aos estádios as 
grandes massas, a imensa torcida. Além disso, há as associações amadoristas, que, disputando torneios e 
campeonatos, muitas vezes de expressão internacional, vêem-se a braços com dificuldades insanáveis. 

Tais associações, cujos débitos para com a Previdência Social se acumulam ano a ano, terão, pelo 
projeto, um tratamento equânime, pois as dívidas consolidadas, sem multas, serão parceladas na base de 
3% da cota líquida que terão de pagar, calculada sobre a renda das partidas que disputarem no território 
nacional. 

Dessa forma, a contribuição previdenciária devida pelos clubes, de amadores ou de profissionais, não 
mais corresponderá àqueles 8% calculados sobre as folhas de pagamento mas, sim, a um percentual 
incidente sobre a renda das partidas de que participarem. 

Tal faculdade é, ainda, estendida às associações que se dedicam à prática de, pelo menos, três 
modalidades de esportes olímpicos, mesmo que não realizem espetáculos pagos. Nesse caso, 
evidentemente, inexistindo renda, não há sobre o que calcular o percentual da cota que seria devida. É de 
se esperar, entretanto, que o novo favor legal reverta em benefício do próprio esporte, estimulando o 
aprimoramento técnico dos atletas e dos equipamentos, de modo a que, em futuro próximo possa o nosso 
País competir com maiores possibilidades de êxito, trazendo-nos as vitórias almejadas. 

A proposição, portanto, é daquelas que merecem o mais vivo aplauso, pelas suas altas finalidades 
sociais, unidas à solução de problemas que até então vêm dificultando e obscurecendo o pleno 
desenvolvimento do desporto amadorista no Brasil. 

Ante essas razões, nosso parecer é pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, em 25 de outubro de 1973. – Franco Montoro, Presidente – Eurico Rezende, 

Relator – Accioly Filho – Guido Mondin. 
 

PARECER 
Nº 587, DE 1973 

 
(Da Comissão de Finanças) 

 
Relator: Lenoir Vargas. 
O Senhor Presidente da República, nos termos do art. 51 da Constituição,  

submete à elevada deliberação do Congresso Nacional o Projeto de Lei que dis- 
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põe sobre a concessão de benefícios pelo INPS ao jogador profissional de futebol, e dá outras providências. 
A Mensagem Presidencial que encaminha o projeto de lei se faz acompanhar de Exposição de 

Motivos do Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social. 
Na Câmara dos Deputados, a proposição obteve aprovação do Plenário, após tramitar pelas 

Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação Social e de Finanças. 
Referindo-se à situação do atleta profissional, diz o Ministro de Estado do Trabalho e Previdência 

Social, nas razões que justificam a proposição: 
"2 – No que respeita à aposentadoria é de se esclarecer que o critério geral estabelecido pela 

legislação previdenciária, de determinar o salário-de-benefício pela média dos últimos salários-de-
contribuição, tem em vista dois objetivos, quais sejam: 

a) o de beneficiar o segurado pelo fato comprovado estatisticamente de que os salários, em termos 
reais, aumentam em função do tempo de atividade; 

b) o de simplificar os processos administrativos, evitando-se o registro sistemático de todas as 
contribuições do segurado. 

3 – Ocorre que, em relação ao atleta profissional, o primeiro aspecto não é verdadeiro, já que esse 
tipo de segurado dificilmente obtém, nos últimos anos que antecedem a aposentadoria, remuneração 
equivalente à que percebeu no período de atividade atlética. Daí porque o cálculo do quantum do benefício 
mensal deverá ser efetuado com base na média ponderada entre o salário-de-contribuição apurado na 
forma da legislação em vigor e o salário-de-contribuição correspondente aos períodos de atividade atlética, 
não podendo, entretanto, ultrapassar o valor de 90% (noventa por cento) de 20 (vinte) vezes o maior salário 
mínimo no País. 

4 – Por outro lado, em relação a esses mesmos segurados, a problemática da comprovação dos 
salários fica muito simplificada pelo fato de existirem contratos firmados e registrados nos órgãos 
controladores do desporto. 

5 – A medida proposta não altera as demais condições exigidas pela legislação, propiciando, 
unicamente, uma variante para a fixação do salário-de-benefício. 

6 – O benefício que se cria é rigorosamente constitucional atendendo às determinações do parágrafo 
único do art. 165 da Emenda Constitucional nº 1, tendo em vista que a cobertura subsidiária para 
pagamento de aposentadoria de acordo com o novo sistema se fará através de um contribuição de 5% 
(cinco por cento) sobre a renda líquida dos jogos de futebol profissional." 

Realmente, o jogador profissional de futebol possui certas peculiaridades em sua remuneração, pois 
alcança os maiores salários na fase de sua melhor atividade atlética, o que não ocorre com a grande 
maioria dos segurados cujo salário aumenta em razão do tempo de atividade. 

Relativamente aos débitos das associações desportivas, o Senhor Ministro do Trabalho assim se 
expressa: 

"7 – Quanto aos débitos das citadas entidades, a Previdência Social enfrenta sérias dificuldades na 
arrecadação das contribuições incidentes sobre certas atividades, destacando-se, entre elas, as que se 
destinam à difusão dos desportos. 

8 – Como justificativa para a falta de cumprimento dos recolhimentos devidos à Previdência Social, alega-
se que entidades de futebol profissional não existem em função do lucro e, ainda, que no desenvolvimento 
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das suas atividades nenhuma vantagem pecuniária usufruem, sendo que, muitas das vezes, são levadas a 
cobrir determinadas despesas com numerário proveniente da contribuição particular dos seus dirigentes. 

9 – Afirma-se ainda, que a Previdência Social nenhum gasto despende, praticamente, em assistência 
médica com os jogadores e até mesmo com os empregados dos clubes, pois, quando necessitados de 
socorros imediatos ou medicina preventiva, são tratados pelos serviços próprios das entidades desportivas, 
em seus ambulatórios, o que torna a Previdência Social quase isenta de tais ônus em relação aos citados 
jogadores e empregados. 

10 – Baseadas nos argumentos expostos, a par da situação deficitária que notoriamente apresenta a 
sua quase totalidade, as associações desportivas têm batido, freqüentemente, às portas do INPS, 
solicitando uma ação que lhes permita isentar-se do ônus previdenciário. 

11 – De fato, a situação está a exigir a adoção de medidas urgentes e práticas, a fim de que não 
continuem a ocorrer as irregularidades verificadas, pois os clubes de futebol profissional ou amadoristas não 
recolhem as suas contribuições para a Previdência Social, inclusive a parte descontada dos salários dos 
seus jogadores e empregados. 

12 – Objetivando a regularização da situação exposta – grandemente prejudicial para o INPS – foi 
redigido o anteprojeto de ato normativo, anexo, o qual visa a solucionar a momentosa questão dos 
recolhimentos de contribuições por parte das associações desportivas, estabelecendo critérios e 
procedimentos que, espero, mereçam a aprovação de Vossa Excelência." 

Em seu art. 3º, o projeto prevê a consolidação dos débitos das associações desportivas que 
mantenham equipes de futebol profissional, para com o INPS, apurados até a publicação desta lei, com o 
cancelamento das multas que sobre eles incidam, bem como o sobrestamento dos processos judiciais 
relativos a tais débitos. 

E o parágrafo único do mesmo artigo estabelece o pagamento parcelado, após a consolidação dos 
débitos e a confissão da dívida, com uma amortização de 3% (três por cento) da quota liquida atribuída à 
entidade devedora em toda e qualquer partida realizada no País. 

Já o art. 4º dispõe sobre a retenção e recolhimento dos valores correspondentes pelas confederações 
respectivas, quando a associação desportiva não cumprir o compromisso constante do termo de confissão 
de dívida a que alude o parágrafo único do art. 3º. 

Dispõe, ainda, o art. 5º do projeto que a contribuição mencionada no art. 3º será contabilizada como 
receita de custeio do INPS. 

Com a proposição sob exame tomou o Governo Federal a iniciativa de levar ao jogador de futebol os 
benefícios da previdência social, bem como proceder à consolidação das dívidas dos clubes de futebol para 
com o INPS, com remissão das multas e sobrestamento das ações judiciais já propostas com relação a 
estes débitos. 

No Congresso Nacional, onde sempre se debatem os problemas de interesse nacional, já haviam 
sido propostos, nesta e em outras legislaturas, vários projetos de lei, visando a amparar o profissional do 
futebol, com os benefícios da previdência social. 

Em boa hora, veio o eminente Presidente Emílio Garrastazu Médici propor o presente projeto de lei, 
sem dúvida de grande alcance social. 

Sob o aspecto financeiro, o projeto compensa a contribuição previdenciária dos empregadores com 
uma percentagem de 5% (cinco por cento) que incidirá sobre a renda líquida dos espetáculos realizados em 
todo o território nacional, entre as associações desportivas, e será recolhida diretamente ao INPS, nas 48 
(quarenta e oito) horas após a realização da partida. 
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Na linha do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 64, de 1973. 
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1973. – João Cleofas, Presidente – Lenoir Vargas, Relator – 

Milton Trindade – Wilson Gonçalves – Lourival Baptista – Celso Ramos – Emival Caiado – Jessé Freire – 
Matos Leão – Alexandre Costa. 

 
PARECER 

Nº 588, DE 1973 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Ofício SM/97, do Senhor Presidente do Senado 

Federal consultando sobre a fala do Senador Franco Montoro na sessão ordinária de 11-10-73, a respeito 
da tramitação do PLC nº 58/73 – Altera dispositivo do Decreto-lei nº 1.004, de 21-10-69 – que instituiu o 
Código Penal. 

 
Relator: Sr. Helvídio Nunes. 
O 1º- Vice-Presidente, no exercício da Presidência, na sessão ordinária de 11 do corrente, do Senado 

Federal, submete, em caráter de consulta, a esta Comissão, questão de ordem relativa à tramitação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 1973, que altera dispositivos do Decreto-lei nº 1.004, de 21 de outubro 
de 1969, que instituiu o Código Penal. 

A matéria teve origem na Mensagem Presidencial nº 260, de 1973, encaminhada, "nos termos do art. 
51 da Constituição, e para ser apreciada nos prazos nela referidos", ao Congresso Nacional. 

O artigo da Lei Maior invocado diz, in verbis: 
"O Presidente da República poderá enviar ao Congresso Nacional projetos de lei sobre qualquer 

matéria, os quais, se o solicitar, serão apreciados dentro de quarenta e cinco dias, a contar do seu 
recebimento na Câmara dos Deputados, e de igual prazo no Senado Federal." 

Após recebê-lo, a Câmara dos Deputados deu à Mensagem, que se transformou no Projeto de Lei nº 
1.457-A, de 1973 (do Poder Executivo), a tramitação regimental, que culminou com a aprovação da 
proposição, assim também de seis emendas de plenário e dez subemendas da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Remetida a redação final ao Senado, no dia 5 do corrente, eis que na sessão ordinária de 11 do 
fluente o ilustre Senador Franco Montoro levantou questão de ordem objetivando que a Mensagem do 
Executivo não seja apreciada em prazo abreviado, pois que do contrário seria ferido o § 6º do art. 51 da 
Carta Política vigente. 

O eminente Senador Antônio Carlos, no exercício da Presidência, com fulcro no art. 448 do 
Regimento Interno, não acolheu, em substancioso despacho, a questão de ordem como tal, mas, com 
assento no art. 100, inciso VI, da lei interna-corporis, enviou, "em caráter de consulta, o problema levantado 
à douta Comissão de Constituição e Justiça, sem prejuízo da tramitação da matéria...". 

O ponto central da questão reside, exatamente, em saber se a Mensagem Presidencial nº 260/73. 
que se transformou no Projeto de Lei nº 1.457-A/73, da Câmara dos Deputados, conflita, ou não, com a 
vedação constitucional inserta no § 6º, art. 51, que transcreve: 

"Art. 51....................................................................................................................................................... 
 
§ 6º O disposto neeste artigo não se aplicará aos projetos de codificação". 
Em abono da intervenção oferecida, o Senador Franco Montoro assegura que "a seriedade e a 

complexidade da matéria, isto é, o estudo, o debate e a aprovação de uma revisão geral do Código Penal 
Brasileiro", em primeiro lugar, e "a disposição imperativa do § 6º do referido art. 51 da Constituição...", 
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em segundo, opõem-se a que a proposição seja apreciada com as restrições do prazo consignadas na Lei 
Maior. 

E ajunta: "... um Código Penal não pode ser revisto ou reformado com açodamento ou pressa. Todo o 
País é interessado na elaboração de um Código Penal adequado às nossas realidades e, para isso, é 
indispensável a audiência e a participação competente dos setores responsáveis pela aplicação e execução 
das medidas penais vigentes. Sua experiência não pode ser desprezada. A palavra dos organismos 
representativos dos Magistrados, dos Promotores Públicos, dos Delegados de Polícia, dos Penitenciaristas 
e dos Advogados deve ser ouvida e ponderada. Por isso, a Constituição estabelece que o prazo especial a 
que se refere o art. 51 não se aplicará aos projetos de codificação. E é disso que se trata. O Executivo nos 
manda 118 emendas; em projetos tramitando pela Casa, existem mais de 100 propostas semelhantes.É 
mais da metade do Código que passa a ser revisto. Não se trata de emendas parciais, mas de uma revisão 
geral, que atinge todos os capítulos do Código". 

De outro lado, a Exposição de Motivos que informa a Mensagem do Executivo, e que parte da 
"necessidade de atualizar algumas de suas instituições" e da "conclusão de que vários de seus preceitos 
deveriam sofrer alterações", afirma que, para esse fim, foi elaborado um projeto de lei que, "sem modificar a 
vigorosa estrutura do Código Penal, lhe corrige as imperfeições". 

Mais adiante: "o projeto conserva, na Parte Geral do Código, as importantes inovações que 
introduziu, como a causalidade da omissão, a conceituaçao da culpa, a responsabilidade pelo resultado 
mais gravoso, a relevância parcial do erro de direito, a inexigibilidade de conduta diversa, o tratamento dos 
semi-imputáveis, a limitação das penas privativas da liberdade e a conversão delas em multa, a 
quantificação do dia-multa, a pena indeterminada e a eliminação de critério rígido para fixação da pena na 
hipótese da reincidência especifica. Sob este aspecto, o projeto, ainda que melhorando a redação, se cingiu 
a dar ao texto maior concisão e conformidade técnico-legislativa e uma ou outra supressão de dispositivos. 
O objetivo foi antes condensar do que eliminar os componentes substanciais. É necessário acentuar, no 
entanto, que os estudos aprofundados do Código e o desejo de aprimorá-lo aconselharam a introdução de 
normas redefinidoras de alguns dos seus institutos". 

Conhecidas as principais razões em que se escudam as posições divergentes, vale dizer, 
estabelecido o contraditório, passo ao exame da questão de ordem suscitada, isto é, se a Mensagem do 
Executivo deve esbarrar, ou não, no transcrito § 6º, art. 51, da Emenda Constitucional em vigor. 

Na realidade, o Projeto de Lei nº 1.457-A, aprovado pela Câmara dos Deputados, constitui 
codificação? Que é codificação? Que é Código? 

Na acepção vernácula, codificação é a "ação ou efeito de codificar; reunião de leis dispersas em 
forma de código" (Novo Dicionário Brasileiro, Melhoramentos, vol. II, 1969). 

Código é a "compilação de leis ou constituições. Coleção metódica ou ordenada de leis ou de 
disposições relativas a um assunto especial" (op. cit., loc. cit.). 

Codificação é a "ação de reunir leis em códigos, de trasladar um texto no código, de criar um código, 
de organizar um código, de organizar um sistema" (Grande Enciclopédia Delta Larousse, vol. 4). 

Código é a "compilação das leis vigentes em um país. O volume que contém essas leis. Conjunto das 
normas que regem uma matéria especial: Código civil, penal, eleitoral" (op. cit., loc. cit.). 

Deixando de lado, porém, a definição léxica, qual o conceito de código e de codificação na literatura 
jurídica? 

Embora desnecessário qualquer escopo histórico e dispensável a discussão, em que muito se 
empenhou Savigny, "sobre as desvantagens, sou não, da codificação", na linguagem jurídica, código significa, 
em geral, uma relação, um corpo de leis, contendo todas, ou a maior parte das normas jurídicas, – que 
 



– 391 – 
 

disciplinam determinada matéria, sendo sistematicamente dispostas num todo orgânico, de modo a 
simplificar-lhes a procura, facilitando a interpretação" (Azara, in Planiol, Tratado Elementar de Direito Civil). 

Valverde Y Valverdes ensina: 
"No cremos exacta la afirmacion de Beudant, de que un codigo es una ley como las demás, y de las 

cuales se diferencia tan sólo, por la extensión y la importancia, pues estimamos que la palabra codigo, se 
sabe referir á una rama jurídica, no á una materia determinada, porque entonces reciben el nombre de leys" 
(Tratado de Direito Civil Espanhol. Vol. 1º, 1909, pág. 42). 

Eduardo Espínola Filho, depois de afirmar que o direito, fenômeno social, deve acompanhar em sua 
marcha a evolução da sociedade, e que os códigos não podem ser armaduras que manietem e fossilizem a 
legislação, diz que, se os seus dispositivos já não correspondem às condições do meio, a revisão se 
apresenta como indispensável e, enquanto se não opera, novas leis vêm se juntar aos dispositivos 
codificados, aditando-os, substituindo-os ou os eliminando" (in J. M. Carvalho Santos, Repertório 
Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. 9, pág. 105). 

Caio Tácito, para quem a totalidade da matéria jurídica é, por natureza, revisionista, diz que código é 
"a reunião sistemática e unificada dos princípios jurídicos fundamentais de um determinado ramo do direito". 
(in J. M. Carvalho Santos, op. cit., loc. cit.). 

Código e codificação, pois, na definição vernácula e na conceituação jurídica, têm o mesmo sentido, a 
mesma significação, igual equivalência. Apenas, codificação é idéia em marcha, é ação que se traduz e que 
se corporifica em código. O Código é, portanto, o efeito, o resultado, a conseqüência, a materialização, o 
instrumento da codificação. 

Aliás, o próprio Senador Franco Montoro, emérito professor de Direito, não distingue; entre código e 
codificação. Assim é que, na parte expositiva da questão de ordem que levantou, após qualificar de séria e 
complexa a matéria, critica a "revisão geral do Código... que não pode ser revisto ou reformado com 
açodamento e pressa". 

Certo é que o projeto de lei em causa não pode ser tachado de codificação, vale dizer, de código. 
O Código Penal Brasileiro, baixado através do Decreto-lei nº 1.004, de 21 de outubro de 1969, cuja 

data inicial de vigência foi, por sucessivas leis, alterada, padece, não resta dúvida, do mesmo vício de 
origem do que vem a suceder. 

Apesar disso, ninguém lhe nega o valor da construção jurídica, o esforço de criação, o trabalho de 
adequação das normas repressivas às necessidades da época, a importância das inovações que introduziu. 

Após a sua edição, e agora com prazo fatal para entrar em vigor, modificações várias lhe foram 
propostas, nesta e na outra Casa do Congresso Nacional, que culminaram com a Mensagem do Executivo 
de nº 260/73, com o objetivo de "condensar os seus componentes substanciais", de melhorá-lo, para que 
venha a constituir, na realidade, o instrumento, o direito substantivo de que carece o País, no atual estágio 
de desenvolvimento por que passa, e a que não falta, na expressão de Eduardo Espínola Filho, a unidade 
orgânica do assunto, a sistematização na exposição das matérias, a síntese da regulamentação". 

As proposições que perseguem alterá-lo, sobrelevando a positivada no Projeto de Lei nº 1.457-A/73, 
que o atinge substancialmente, não desfiguram o Código Penal que a 1º de janeiro de 1974 começará a 
viger, sobretudo porque têm o escopo de espungir-lhe defeitos, de aperfeiçoá-lo. 

Ademais, a par das razões invocadas para informar a questão de ordem  
suscitada, cumpre explicitar que o próprio Regimento Interno, com a redação 
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que lhe deu a Resolução nº 66, de 1972, ao tratar no Título XI – Dos Projetos Sujeitos a Disposições 
Especiais, Capítulo I, Dos Projetos do Código, preceitua: 

"Art. 392. 
 
XVI – as disposições deste artigo serão aplicáveis exclusivamente aos projetos de código elaborados 

por juristas, Comissão de juristas, Comissão Especial (art. 75, a) e Subcomissão (art. 74, § 2º), e que 
tenham sido antes amplamente divulgados." 

Não é o caso vertente, em que os prazos poderiam, inclusive, ser quadruplicados (inciso XVII do art. 
392). 

Na espécie, em verdade, não há fugir ao exame da matéria, a exemplo do ocorrido na Câmara dos 
Deputados, e sem quebra da harmonia que preside os trabalhos nas duas Casas em que se biparte o 
Legislativo, no prazo especial de que se socorreu o Poder Executivo. 

O parecer pois, salvo melhor juízo, é pela constitucionalidade da mensagem. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1973. – Daniel Krieger, Presidente Helvídio Nunes, Relator – 

Wilson Gonçalves – Nelson Carneiro, vencido, pela inconstitucionalidade, eis que se trata de codificação 
(art. 51, § 6º, da Emenda Constitucional nº 1, de 1969 – José Lindoso – Accioly Filho – Mattos Leão – Heitor 
Dias – Gustavo Capanema – José Augusto. 

 
PARECER Nº 589, DE 1973 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 44, de 1973, que 

"autoriza o Poder Executivo a estabelecer gratuidade de vacinas profiláticas e imunizantes e de sua 
aplicação, e dá outras providências". 

 
Relator: Sr. Nelson Carneiro. 
O ilustre Senador Fausto Castelo-Branco oferece à consideração da Casa Projeto de Lei, que assim 

dispõe em seu art. 1º: 
"Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer gratuidade de vacinas profiláticas e imunizantes." 
E, em seu parágrafo único, ressalva: 
"A gratuidade referida neste artigo não se aplica aos casos em que as vacinas forem necessárias à 

expedição e regulamentação de documentos para viagens nacionais e internacionais." 
Assinalando que o projeto "visa a corrigir uma distorção", que lhe parece injusta e desumana na atual 

conjuntura. E assim justifica sua proposição, a ser, se aprovada, objeto de regulamentação no prazo de 60 
dias pelo Poder Executivo: 

"O que está ocorrendo é que algumas vacinas estão sendo aplicadas somente com pagamento. Seja 
ela de caráter imunizante ou profilática. É uma grande injustiça, pois há doentes que, realmente, não as 
podem pagar. Com a recusa de sua vacinação, pode-se advir daí o grassamento dos males endêmicos em 
outras pessoas não doentes. É de interesse da saúde pública. 

As vacinas, como, por exemplo, a amarílica, contra a febre amarela; a reação "lepromina" ou teste 
mitzuda, que é utilizada para se verificar o grau de malignidade do caso clínico na Hanseniase; a anti-
rábica; a antivariólica; a antifog etc., são constantemente, aplicadas na população, principalmente média e 
pobre, e não devem estar, por isso mesmo, sujeitas a pagamentos." 

E acentua: 
"A isenção de cobranças ou gratuidade de vacinas e de sua aplicação  

é um imperativo da saúde pública e, inclusive, de interesse da segurança 
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nacional. Os indivíduos portadores de doenças transmissíveis, de baixo poder aquisitivo, ficam sem poder 
vacinar, grassando, assim, os males endêmicos ou epidêmicos, transformando uma população sadia em 
grandes áreas epidemiológicas, com o conseqüente comprometimento e enfraquecimento do 
desenvolvimento nacional." 

Este, o relatório. 
 

VOTO 
 
O projeto não aumenta despesa, nem a cria. Procura impedir que, à sombra do Poder Público, seja 

cobrada qualquer importância pelas vacinas e sua aplicação, inclusive as imunizantes. Sem elas, o cidadão 
fica exposto a numerosos males, que o interesse do Estado é evitar que se propaguem. Tem caráter 
autorizativo, ou seja, serve para convocar o Executivo a tomar uma providência, de interesse geral. Sobre o 
mérito falarão as doutas Comissões de Saúde e de Finanças. Não descubro inconstitucionalidade, nem 
injuridicidade, na proposição, que deve seguir seu curso normal. 

Salvo melhor juízo. 
Sala das Comissões, 16 de maio de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – Nelson Carneiro, Relator – 

Heitor Dias – Helvídio Nunes – José Lindoso – Carlos Lindenberg – Accioly Filho – Gustavo Capanema – 
Antônio Carlos – Lenoir Vargas – Osires Teixeira. 

 
PARECER Nº 590, DE 1973 

 
da Comissão de Saúde, até 1973.  
 
Relator: Sr. Waldemar Alcântara. 
O presente Projeto de Lei, de autoria do ilustre Senador Fausto Castelo-Branco, autoriza o Poder 

Executivo a estabelecer gratuidade de vacinas profiláticas e imunizantes e de sua aplicação, não se 
aplicando esta gratuidade nos casos em que as vacinas forem necessárias à expedição e regulamentação 
de documentos para viagens nacionais e internacionais. 

O art. 2º da proposição fixa o prazo de 60 (sessenta) dias para a regulamentação, pelo Poder 
Executivo, das providências mencionadas. 

Em sua justificação, o autor do projeto declara que ele "visa corrigir uma distorção que vem, com a 
sua existência, prejudicar os interesses maiores dos beneficiários da saúde pública", o que constitui ato 
"injusto e desumano na atual conjuntura". 

Observando as medidas previstas na proposição são de interesse da saúde pública, vez que se 
destinam a obviar "o grassamento dos males endêmicos em pessoas sadias", afirma o ilustre autor do 
projeto, que é, também, médico sanitarista dos mais conceituados, que "as vacinas, como, por exemplo, a 
amarílica, contra a febre amarela; a reação "lepromina" ou teste mitzuda, que é utilizada para se verificar o 
grau de malignidade do caso clínico na Hanseníase; a anti-rábica; a antivariólica; a antifog; etc., são, 
constantemente, aplicadas na população principalmente média e pobre, e não devem estar por isso mesmo, 
sujeitas a pagamentos". 

Concluindo sua justificativa, pondera o eminente autor do projeto, que a gratiridade das vacinas e de 
sua aplicação constitui "um imperativo da saúde pública", sendo inclusive "de interesse da segurança 
nacional", porquanto "os indivíduos portadores de doenças transmissíveis, de baixo poder aquisitivo, ficam 
sem poder vacinar-se, grassando, assim, os males endêmicos ou epidêmicos, transformando uma 
população sadia em grandes áreas epidemiológicas, com o conseqüente comprometimento e 
enfraquecimento do desenvolvimento nacional". 

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o parecer do ilustre Senador Nelson Carneiro no qual 
declara que "o projeto não aumenta despesa, nem a cria. Procura impedir que, à sombra do Poder Público, 
seja cobrada qualquer importância pelas vacinas e sua aplicação, inclusive as imunizantes. Sem elas, 
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o cidadão fica exposto a numerosos males, que o interesse do Estado é evitar que se propaguem. Tem 
caráter autorizativo, ou seja, serve para convocar o Executivo a tomar uma providência, de interesse geral". 

Ao ser apreciado nesta Comissão, propusemos fosse a matéria sobrestada, à vista de sua relevância 
e do interesse de ser ela examinada "à luz de maiores argumentos", pelo que sugerimos, preliminarmente, 
fossem solicitados subsídios ao Ministério da Saúde, "para o nosso estudo e a sua opinião sobre a matéria". 

Pelo Ofício nº 159, de 31 de maio do corrente ano, da Presidência desta Casa, endereçado ao 
Gabinete Civil da Presidência da República, foi solicitado o pronunciamento do Ministério da Saúde sobre a 
proposição. 

Em 28 de junho próximo passado, através do Ofício nº 57, reiterou esta Comissão ao Ex.mo Sr. 
Ministro Extraordinário para Assuntos do Gabinete Civil da Presidência da República os termos do primeiro 
expediente, não tendo obtido até hoje qualquer resposta das autoridades daquele Ministério. 

Os homens esquecem rapidamente... Por milênios as doenças contagiosas fizeram mais vítimas que 
as guerras mais sangrentas. 

Durante uma alocução pronunciada no Saint-Mary's Hospital, em Londres, Sir Alexander Flemming 
declarava, não há muito tempo: "Há 25 anos atrás raros eram os micróbios dos quais podíamos libertar o 
corpo humano, e, hoje, ainda existem alguns que nos dão trabalho. Mas estes serão vencidos antes do ano 
2000". Predição otimista, justificada sem dúvida pelas últimas conquistas da Terapêutica servida pela 
Bacteriologia e pela Bioquímica. 

A luta vitoriosa contra os inimigos invisíveis foi levada tão longe que seus últimos redutos não 
poderão continuar inacessíveis por muito tempo. Jamais se vem fazendo um combate mais nobre que 
aquele que visa a preservar a vida e a saúde dos homens; jamais soldado algum conseguiu vitórias mais 
nobres, vez que esta luta significa a conservação e o aumento das riquezas do mundo e da vida. O combate 
às doenças infecciosas é hoje, além disso, um imperativo de ordem econômica. O desenvolvimento é 
incompatível com a doença. 

Todavia, as bactérias patogênicas nunca devem ser tratadas com desdém; mas não é preciso, 
porém, viver num permanente estado de medo aos agentes patogênicos. 

Usadas inteligente e criteriosamente, as vacinas, ou melhor dizendo, a profilaxia vacinal que, sem 
dúvida, é o método mais eficaz para preservação da saúde, apresentam-se, hoje, como imprescindíveis 
instrumentos ao controle das doenças infecciosas. Ainda que tenham uma aplicação limitada no tratamento, 
o seu emprego como recurso profilático é prática corrente em saúde pública. 

A imunização pela vacina, como pelos toxoides constitui, como muito bem sabe esta Comissão, 
medida essencialmente preventiva de aplicação imperiosa na população susceptível. 

Jonas Salk, o médico internacionalmente conhecido pela sua vitória na preparação de vacinas contra 
a poliomielite, afirma que "a solução para o problema das doenças epidêmicas é a mesma em todos os 
países e regiões. Os progressos feitos pelos cientistas contra as devastações causadas pelas epidemias 
atingiram tal grau de desenvolvimento que, na maior parte do mundo, apenas algumas delas ainda 
persistem. O problema de fazer com que os benefícios dos conhecimentos adquiridos a esse respeito 
atinjam igualmente todas as partes do mundo e possibilitem a extinção da varíola, febre amarela, cólera, 
febre tifóide, impaludismo etc., se resume numa questão de tempo". 

Diante da gravidade do problema e com o objetivo de atender às necessidades da vacinação em 
massa, o Ministério da Saúde e a Central de Medicamentos (CEME), através da Campanha Nacional de 
Imunização, estão importando vacinas da Inglaterra e Rússia, além de dispor da produção nacional. 

Cabe ao Ministério da Saúde promover as campanhas de vacinação preventiva, estabelecer normas 
e supervisionar a sua execução de modo a obter os resultados desejados. 
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Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto, sugerindo apenas a apresentação da seguinte: 

 
EMENDA Nº 1 – CS 

 
ao art. 1º 
onde se lê: 
"... e de sua aplicação." 
leia-se: 
"... bem assim de sua aplicação." 
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1973. – Fernando Corrêa, Presidente – Waldemar Alcântara, 

Relator – Cattete Pinheiro – Fausto Castelo-Branco. 
 

PARECER Nº 591, DE 1973 
 
da Comissão de Saúde, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 44, de 1973. 
 
Relator: Sr. Waldemar Alcântara. 
O presente Projeto de Lei pela terceira vez vem ao exame desta Comissão. 
Ao pronunciarmo-nos sobre a matéria, em 29 de maio do corrente ano, sugerimos fosse o Ministério 

da Saúde ouvido, preliminarmente, a fim de podermos fundamentar uma opinião conclusiva sobre o 
assunto. 

Aceita pela Comissão a diligência solicitada, todas as providências foram adotadas, conforme se 
verifica dos documentos anexos. 

Ocorre que o Ministério da Saúde não se deixou sensibilizar pela solicitação que lhe fora 
encaminhada. Após um mês de espera, foi a mesma reiterada pelo Ofício nº 57, de 28 de junho de 1973, do 
Exm.° Sr. Ministro Extraordinário para Assuntos do Gabinete Civil da Presidência da República. Novamente 
o assunto caiu no olvido, não merecendo das autoridades sanitárias qualquer resposta. 

Decorrido o prazo regimental, o Projeto retornou à Comissão de Saúde que no dia 14 de agosto, 
apreciando parecer de minha autoria, manifestou-se pela sua aprovação. 

Vai o Projeto à Comissão de Finanças, sendo distribuído ao Senador Lourival Baptista para relatar. 
Antes que o fizesse, chega às mãos de S. Ex.ª o Oficio nº 368-SAP/73, de 29 de agosto, no qual o Ministro 
João Leitão de Abreu, encaminha ao Presidente do Senado Federal os esclarecimentos prestados, afinal, 
pelo Ministério da Saúde. 

E assim o Projeto de Lei do Senado nº 44, de 1973, retornou mais uma vez a esta Comissão, 
cabendo-me, de novo, relatá-lo. 

O Ministério da Saúde no expediente aludido faz várias considerações para chegar à conclusão de 
que "a tramitação do projeto torna-se desnecessária, não cabendo legislar sobre matéria que já está, até 
regulamentada". 

Não há por que deixar de aceitar a conclusão ministerial. Todavia, seria oportuno, a julgar pela 
fundamentação dada pelo autor do Projeto, fazer um apelo às autoridades sanitárias para que as 
prescrições que regem o assunto sejam executadas de maneira a não deixar quaisquer dúvidas quanto à 
gratuidade da distribuição e aplicação dos produtos imunizantes. 

Por outro lado, lamentamos sinceramente, só a destempo terem chegado ao nosso conhecimento as 
informações solicitadas e reiteradas. 

O atraso importa desconsideração, desapreço, descaso ou desatenção. Só pode ser explicado por 
negligência ou pelo acúmulo de trabalho e de preocupações que no momento enredam o Ministério da 
Saúde. Sabe-se, com efeito, que as autoridades sanitárias dedicam todo o seu tempo à formulação de uma 
Política Nacional de Saúde, ansiosamente aguardada por todos nós. 

Ante o exposto opinamos pelo arquivamento do projeto. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1973. – Fernando Corrêa, Presidente – Waldemar Alcântara, 

Relator – Cattete Pinheiro – Fausto Castelo-Branco. 
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DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR SENADOR 
FAUSTO CASTELO-BRANCO 

 
Ao Projeto de Lei do Senado nº 44, de 1973, que "autoriza o Poder Executivo a estabelecer 

gratuidade de vacinas profiláticas e imunizantes e de sua aplicação, e dá outras providências". 
 
Dois pontos principais foram abordados no brilhante parecer do ilustre Senador Waldemar Alcântara: 
1º – Diz respeito à desatenção ou negligência do Ministério da Saúde em atender a solicitação desta 

ilustre Comissão no sentido de prestar audiência oferecendo subsídio sobre assunto da mais alta relevância 
para a saúde pública do Brasil. 

2º – Em segundo lugar, o seu parecer, objetivo e preciso, faz apreciação a respeito da luta gloriosa 
em que se empenham os homens na conquista de todos os caminhos científicos contra as devastações 
causadas pelas endemias e epidemias que, infelizmente, atingem ainda elevado grau de desenvolvimento, 
no mundo, mormente em nosso País. 

Deixo aqui ,a ressalva e o protesto, de que não houve nenhuma confusão indevidamente colocada 
sobre o aspecto técnico mencionado, na justificativa do autor do projeto. Conhecendo bem, e com larga 
experiência no setor Saúde e leprologia, jamais incluiríamos a "lepromino-reação" como vacina profilática ou 
imunizante. Trata-se de um teste com a principal finalidade de aferir o grau de resistência entre os 
comunicantes e doentes portadores de hanseníase. Quando o mencionado teste (que continua a ser 
cobrado) realizado nos dois casos acima citados, der origem a uma pápula de cerca de 3 milímetros 
acompanhada de halo critematoso, caracteriza uma certa resistência: a) do doente, em não se transformar 
de forma benigna – tuberculóide ou indeterminada – em forma maligna – lepromatosa; b) do comunicante, 
na difícil receptividade em ser acometido do mal. Quando apenas surge discreto critema ou não surge 
nenhuma lesão elementar dermatológica nesse comunicante, os exames periódicos poderão ser mais 
espaçados e os conviventes não carecem de grandes cuidados profiláticos. 

Como vimos é um "teste", repito, de grande especificidade, não se trata de vacina e houve, com 
absoluta certeza, erro grave de conhecimento técnico da matéria na informação tardia ministerial. 

Agradeço o apreço e a objetividade do relator no caso que, sem outros meios de levar um projeto de 
verdadeiro elevado sentido à sua promissora finalidade, optou pelo arquivamento do mesmo. 

Sala das Comissões, 10 de outubro, de 1973. – Fausto Castelo-Branco. 
 

PARECER Nº 592, DE 1973 
 
da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei do Senado nº 44, de 1973. 
 
Relator: Sr. Lourival Baptista. 
O presente Projeto de Lei já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e, por três vezes, pela 

Comissão de Saúde. 
Nesta última, o zelo do Sr. Relator fez sobrestar a apreciação da matéria para aguardar as 

informações e os esclarecimentos então solicitados ao Ministério da Saúde. 
No curso da tramitação, foram juntados os pretendidos esclarecimentos através do Ofício 

encaminhado à Presidência do Senado pelo Senhor Ministro Extraordinário para os Assuntos do Gabinete 
Civil, o que nos levou a propor, já como Relator da matéria neste órgão técnico, que a proposição 
retornasse à Comissão de Saúde – à qual pertencera a iniciativa do pedido de diligência – antes que, no 
nosso âmbito regimental, a examinássemos. 

No seu derradeiro Parecer, aprovado a 10 do, corrente mês de outubro, a  
Comissão de Saúde pronunciou-se pelo arquivamento da matéria, em face das in- 
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formações prestadas pelo Ministério da Saúde, das quais destacou a conclusão de que "a tramitação do 
projeto torna-se desnecessária, não cabendo legislar sobre matéria que já está até regulamentada". 

Restringindo-nos à área da competência reservada a esta Comissão, nada temos a acrescentar aos 
Pareceres já firmados em torno do Projeto de Lei do Senado nº 44, de 1973. 

Opinamos, em conseqüência, pelo arquivamento do projeto. 
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1973. – João Cleófas, Presidente – Lourival Baptista, Relator 

– Milton Trindade – Wilson Gonçalves – Celso Ramos – Lenoir Vargas – Emival Caiado – Jessé Freire – 
Mattos Leão – Alexandre Costa. 

 
PARECER Nº 593, DE 1973 

 
da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 5, de 1973, que "veda a 

dispensa da empregada grávida, sem comprovação de falta grave, a partir do momento em que o 
empregador é cientificado da gravidez, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Renato Franco 
O projeto em exame, de autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, já foi objeto de parecer, por 

nós, proferido e aprovado por esta Comissão, no qual, após uma sucinta análise do problema da mulher 
trabalhadora em estado de gravidez, concluímos pela sua tramitação em conjunto com o PLS-81/73, pois 
além de ser do mesmo autor, dispõe sobre matéria idêntica. 

Realmente, ambas as proposições contêm dispositivos que visam a garantir à mulher gestante sua 
permanência no emprego, quer assegurando-lhe uma espécie de estabilidade provisória, quer obrigando o 
empregador a pagar-lhe urna indenização em dobro no caso de despedida imotivada. Assim, justifica-se, 
plenamente, a fusão das duas proposições num único texto legal, pois, é princípio assente que estabilidade 
e indenização são dois termos de uma mesma equação. 

Já nos idos de 1940, quando se davam os primeiros passos para formar, neste País, uma das 
legislações mais completas no campo do Direito do Trabalho, o então Ministro Marcondes Filho, em 
discurso sobre a mulher trabalhadora, assim se expressava: 

"Minha palavra se dirige à operária, à senhora do lar proletário. Começo lembrando que o termo 
"proletariado" – cuja etimologia vem de prole e significa "classe que tem muitos filhos" – o termo proletariado 
constitui uma consagração à esposa, assinala a glória da maternidade, evoca a música dos berços e, 
povoando de imagens de crianças o nosso pensamento, logo o remete às gerações provindouras, aos 
problemas do futuro, à continuidade da vida nacional. O termo representa, por tudo isso, um dos vocábulos 
mais belos de nossa língua e torna a mulher operária uma criatura digna dos maiores desvelos do Estado, 
porque é da classe proletária que provém o maior número de cidadãos." 

Essa visão do problema, felizmente, não ficou restrita à. área sentimental ou poética. 
Foram afirmações e conceitos desse jaez que vieram a influir, decisivamente, na inclusão em capítulo 

especial da Consolidação das Leis do Trabalho, de normas específicas de proteção à mulher, tais como a 
limitação de horário, a proibição do trabalho noturno, a restrição às atividades insalubres ou perigosas etc., 
todas com o objetivo único de amparar à maternidade. 

Entre a previsão legal, fundada nos princípios éticos que devem reger as relações empregatícias, e a 
realidade há, no entanto, um enorme abismo. Infelizmente, apesar de todos os cuidados do legislador em 
amparar a maternidade sucedem-se os casos trazidas às salas dos tribunais ou às páginas dos jornais, de 
despedidas aparentemente imotivadas, mas que, no curso das audiências e dos exames da prova, se 
chega à conclusão terem sido em decorrência da gravidez. 
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Como diz Gabriel Saad, citado pelo autor na Justificativa, os empregadores, para evitar os futuros 

encargos da maternidade, vêm adotando a odiosa praxe de dispensar toda e qualquer empregada que se 
casa. Assim, o projeto, 

"ainda que não consiga dar solução ideal para esse grave problema social, constitui-se em mais uma 
medida inibidora daquele procedimento arbitrário e injusto, repelido por todos quantos vêem no casamento 
e na maternidade a forma mais sublime de afirmação da mulher." 

As proposições são, portanto, de relevante alcance social, pois dão à norma legal vigente o poder 
coercitivo indispensável ao seu cumprimento. Como já tivemos oportunidade de afirmar, em nosso primitivo 
parecer, de nada vale garantir-se o repouso remunerado da gestante nas imediações do parto sem, antes, 
assegurar-lhe o direito de permanecer no emprego durante todo o período da gestação. Já, agora, 
acrescentamos que essa garantia de emprego só se tornará eficaz se o seu desatendimento tiver como 
sanção o pagamento de uma indenização, proporcional ao tempo de serviço da empregada despedida. 

Com essas considerações, ao ratificarmos o nosso parecer favorável a ambos os projetos, sugerimos 
a adoção do seguinte: 

 
Substitutivo 

 
Dê-se ao Projeto de Lei do Senado nº 5, de 1973, a seguinte redação:  
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 391 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. 391. É vedada a dispensa de empregada grávida, sem comprovação de falta grave, a partir do 

momento em que o empregador for cientificado da gravidez, até o vencimento do período a que se refere o 
art. 392. 

§ 1º Não serão permitidos em regulamentos de qualquer natureza, contratos coletivos ou individuais 
de trabalho, restrições ao direito da mulher ao seu emprego, por motivo de casamento ou de gravidez. 

§ 2º A despedida que se verificar por inobservância deste artigo sujeitará o empregador ao 
pagamento, em dobro, da indenização prescrita nos arts. 477 e 478, para a empregada não-optante pelo 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e a uma indenização simples, proporcional ao tempo de serviço, 
para a optante, sem prejuízo do recebimento dos depósitos efetuados na sua conta vinculada." 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 11 de outubro de 1973. – Franco Montoro, Presidente – Renato Franco, Relator 

– Wilson Campos – Accioly Filho – Heitor Dias. 
 

PARECER Nº 594, DE 1973 
 
da Comissão de Constituição e Justiça, aos Projetos de Lei do Senado nºs 05, de 1973, que "veda a 

dispensa da empregada grávida, sem comprovação de falta grave, a partir do momento sem que o 
empregador é cientificado da gravidez, e dá outras providências", e 81, de 1973, que "acrescenta parágrafo 
ao artigo 391 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, determinando o pagamento de indenização em dobro para a mulher despedida por motivo de 
casamento ou de gravidez". 

 
Relator: Sr. Helvídio Nunes 
Retorna a esta Comissão, em decorrência de Substitutivo aprovado pela Comissão de Legislação 

Social, o Projeto em exame que visa a garantir à gestante o direito ao emprego desde o momento em que 
der ciência ao empregador do seu estado. 
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O Substitutivo resulta da fusão deste Projeto com outro semelhante (nº 81, de 1973), também de 

autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, que objetiva assegurar à trabalhadora uma indenização, em 
dobro, quando despedida do emprego por motivo de casamento ou de gravidez. 

Ambas as proposições, ao serem examinadas por esta Comissão, tiveram pareceres favoráveis face 
à inexistência de óbices, de natureza constitucional ou jurídica, que lhes impedissem a tramitação normal. 

No mesmo sentido é o nosso parecer ao presente Substitutivo, pois a simples unificação dos dois 
textos não cria fato novo suscetível de modificar o entendimento anteriormente esposado. 

Sala das Comissões, 24 de outubro de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – Helvídio Nunes, Relator – 
Wilson Gonçalves – José Lindoso – Nelson Carneiro – José Augusto – Gustavo Papanema – Accioly Filho – 
Mattos Leão – Heitor Dias. 

 
PARECER Nº 595, DE 1973 

 
da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 81, de 1973, que "acrescenta 

parágrafo ao Artigo 391 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, determinando o pagamento de indenização, em dobro, para a mulher despedida por motivo 
de casamento ou gravidez". 

 
Relator: Sr. Renato Franco 
De autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, visa, o projeto em estudo assegurar à mulher 

despedida do seu emprego, por motivo de casamento ou de de gravidez, o direito de haver do empregador 
o dobro da indenização prevista nos arts. 477 e 478 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Sobre o mesmo, isto é, a necessidade de ampliar as garantias ao emprego da mulher gestante, já 
teve esta Comissão a oportunidade de apreciar e aprovar o parecer nº 425/73, que conclui pela anexação 
desta proposição àquela, nos precisos termos do que dispõem os arts. 283 e 284 do Regimento Interno, 
resultando num substitutivo que engloba a matéria dos dois projetos. 

Assim, opinamos favoravelmente ao projeto, face ao seu inegável alcance social, na forma do 
Substitutivo apresentado, por esta Comissão, ao Projeto de Lei do Senado nº 5, de 1973. 

Sala das Comissões, 11 de outubro de 1973. – Franco Montoro, Presidente – Renato Franco, Relator 
– Wilson Campos – Accioly Filho – Heitor Dias. 

 
PARECER Nº 596, DE 1973 

 
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 53 de 1971, que 

"estabelece prazos para execução dos planos de heveicultura, previstos pelo art. 3º, da Lei nº 5.459, de 21 
de junho de 1968, e dá outras providências". 

 
Relator: Sr. Heitor Dias 
O ilustre Senador Flávio Britto apresenta Projeto de Lei cujo objetivo principal está enunciado na 

ementa. 
O art. citado, ali, determina que: 
"Art. 3º Os resultados decorrentes do niveamento dos preços previsto nesta Lei constituirão receita do 

Fundo Especial, referido no art. 40 da Lei nº 5.227 de 18 de janeiro de 1967, e sua aplicação obedecerá às 
normas expedidas pelo Conselho Nacional da Borracha, que dará prioridade aos planos de heveicultura, 
nas áreas de fronteiras na Amazônia Ocidental." 

A esse projeto inclui o seu autor uma série de dispositivos determinando nova  
sistemática para a cultura da seringueira a qual vai da obrigatoriedade  
da implantação da mesma "nos seringais nativos da Amazônia (art. 2º) e da 
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fixação do prazo de carência para pagamento da dívida (art. 5º) até à destinação à heveicultura dos juros 
correspondentes aos valores dos incentivos fiscais depositados" (art. 7º). 

 
PARECER 

 
É de supor por enunciado do art. 1º do projeto que, até hoje, decorridos 8 anos, ou não fixou o 

Conselho Nacional da Borracha as normas que o art. 3º da Lei nº 5.429/68 determinou para objetivar os 
resultados decorrentes do nivelamento dos preços, ou esses resultados é que não foram apresentados para 
se ajustarem às normas reguladoras. 

Seja como for, o fato é que a heveicultura estará sendo prejudicada no seu desenvolvimento já que 
aquelas medidas e normas não poderiam ter outro objetivo. 

Os demais dispositivos, que constituem base legal totalmente nova na matéria, deverão ser 
examinados, em profundidade por outras Comissões, como a de Agricultura e Finanças. 

Tenho, entretanto, se bem compreendi o assunto, que o art. 5º do projeto ou deverá ser parágrafo 
único do art. 3º, ou deverá ser especificada a natureza da divida, que como está no art., tem sentido incerto 
e vago, sem nenhuma especificação de sua origem. 

Quanto ao mais, falem as Comissões especializadas em relação a outras partes do projeto. 
O projeto, salvo o art. 7º que, a nosso ver, é inconstitucional por versar sobre matéria financeira, nada 

apresenta de inconstitucionalidade e de injuridicidade. 
Ante o exposto somos pela aprovação do projeto com a seguinte Emenda Supressiva: 
 

EMENDA Nº 1 – CCJ 
 
Suprima-se o art. 7º do projeto. 
 
Sala das Comissões, 7 de julho de 1971. – Daniel Krieger, Presidente – Heitor Dias, Relator – Emival 

Caiado – Nelson Carneiro – José Lindoso – Wilson Gonçalves – Antônio Carlos – Accioly Filho. 
 

PARECER Nº 597, DE 1973 
 
da Comissão de Agricultura, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 53, de 1971. 
 
Relator: Sr. Antônio Fernandes 
Dar cumprimento ao dispositivo legal que determina prioridade aos planos de heveicultura, nas áreas 

de fronteira, da Amazônia Ocidental, e implantar, em caráter obrigatório, nos seringuais nativos da 
Amazônia, a cultura de seringueira, constituem objetivos do Projeto de Lei, que vem ao exame desta 
Comissão. 

O Autor da proposição, Senador Flávio Britto, pretende, antes de tudo, tornar realidade o que foi 
previsto no art. 3º, da Lei nº 5.459, de 21 de junho de 1968, e cujo teor é este: 

"Art. 3º Os resultados decorrentes do nivelamento dos preços previstos nesta Lei constituirão receita 
do Fundo Especial, referido no art. 40, da Lei nº 5.227, de 18 de janeiro de 1967, e sua aplicação obedecerá 
às normas expedidas pelo Conselho Nacional da Borracha, que dará prioridade aos planos de heveicultura, 
nas áreas de fronteira, na Amazônia Ocidental." 

O Fundo Especial, criado pelo art. 40, da Lei nº 5.227-67, pertence à Superintendência da Borracha. É 
formado pelos recursos financeiros destinados ao Estoque de Reserva e ao custeio das operações de compra 
e venda de borrachas, Fica depositado no Banco da Amazônia S. A. e, além dos recursos que lhe foram 
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destinados, inicialmente, passou a contar com o resultado decorrente do nivelamento dos preços das 
borrachas e látices vegetais e químicos importados aos vigentes para os similares nacionais. 

A Proposição é ambiciosa. Procura, singela mas firmemente, efetivar o cultivo de seringueiras na 
região produtora de borrachas e látioes vegetais. Aliás, isso há constituído tema de debates, discursos, 
recomendações e monografias, pelos anos afora. Dezenas de estudos se completaram, na antevisão do 
plantio de héveas, tanto nos seringais nativos em produção, quanto em áreas previamente escolhidas. São 
conhecidas, por exemplo, as experiência que Ford levou a efeito em Fordilândia e em Belterra, às margens 
do rio Tapajós. As tentativas fracassaram principalmente, porque não foram obedecidas as condições 
essenciais ao empreendimento. Em regiões brasileiras, que não a Amazônia, houve êxito no plantio. E, se 
posteriormente ocorreram contratempos, fatores outros influenciaram. A técnica lá demonstrada que a 
seringueira pode ser cultivada economicamente: prova está no trabalho conduzido pelos ingleses, no 
Oriente. 

O Projeto em exame é de singular relevância, ainda mais quando prevê (art. 8º) que "poderá constar, 
dos projetos de heveicultura, o plantio conjunto de héveas com espécie vegetal que melhor atenda, 
ecológica e economicamente, às condições de cada área, ouvido o Instituto de Pesquisas Agronômicas da 
Amazônia, no tocante à parte que interessar à agronomia regional". 

Esse detalhe deixa claro que o Autor pesquisou e tem consciência dos problemas regionais, 
procurando oferecer aos seringueiros novas oportunidades econômicas, de maneira a retirá-lo do 
extrativismo. Além disso, representa forma aceitável de reflorestamento, capaz de afastar ameaças como a 
recentemente anunciada por um cientista de que a Amazônia poderá tornar-se deserto dentro de trinta e 
cinco anos. 

A justificativa é sucinta mas dá a perfeita dimensão do assunto. Se focalizar a inaplicação da norma 
relativa à heveicultura, argumenta: 

"– Surgem, assim, dois pontos: 1) não se cumpre a "prioridade aos planos de heveicultura" 
preconizados pelo art. 3º, da Lei nº 5.459, de 1968; 2) os órgãos responsáveis pela aplicação da política 
nacional da borracha parecem não atentar ao fato de que é imprescindível estimular a heveicultura, a fim de 
permitir que a produção interna acompanhe o crescimento da demanda de borrachas e látices vegetais. 
Evidentemente, no ano em curso, o parque manufatureiro nacional consumirá o dobro do total de borracha 
industrializada em 1969. Basta lembrar que, há cinco anos, a demanda de pneumáticos no Brasil era de 4,9 
milhões; em 1970, atingiu a 7,8 milhões e, dentro de qüinqüênio se elevará a 15,9 milhões. 

Vai aos saltos portanto. A produção nacional de veículos motorizados está em franca expansão. Há 
cinco anos, marcava 250.000 veículos, passando a 429 mil em 1970; calcula-se que chegará a 904 mil, em 
1976. Isso permite à indústria automobilística brasileira situar-se entre as dez maiores do mundo, podendo 
tornar-se a quinta, em poucos anos. 

Daí, a urgência em cuidar-se da heveicultura, em bases sérias e realísticas, a fim de que, dentro de 
alguns anos, nossa indústria não se torne dependente da matéria-prima produzida no exterior." 

A Comissão de Constituição e Justiça considerou a matéria constitucional e jurídica. Surge, todavia, 
que o art. 7º versa sobre matéria financeira surgindo, daí, inconstitucionalidade que prejudica esse 
dispositivo. Do ponto de vista desta Comissão, a matéria é de total conveniência e atende aos reclames 
sempre repetidos de quantos procuram estimular a produção de borrachas e látices, no País. 

Diante do exposto, somos pela aprovação do presente Projeto de Lei, excluído – conforme sugere a 
Douta Comissão de Constituição e Justiça – o disposto no art. 7º. 

Sala das Comissões, 29 de julho de 1971. – Flávio Britto, Presidente, Eventual –  
Antônio Fernandes, Relator – Adalberto Senna – Tarso Dutra. 
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PARECER 
Nº 598, DE 1973 

 
(Da Comissão de Assuntos Regionais) 

 
Relator: Sr. Wilson Campos 
O Projeto de Lei que estabelece prazos para execução dos planos de heveicultura, previstos pelo art. 

3 da Lei nº 5.459, de 21 de junho de 1968, e dá outras providências, ora sob o exame desta Comissão, foi 
considerado de interesse nacional, pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Agricultura. Apenas o 
art. 7º – pelo fato de versar sobre matéria financeira – foi considerado inconstitucional e, por isso mesmo, 
rejeitado por aqueles referidos órgãos técnicos. 

Na realidade, a execução dos planos de heveicultura é problema do maior significado para a 
economia brasileira, que dispõe de indústria automobilística em agressiva expansão, sem que a produção 
de borracha e látices vegetais possa acompanhá-la, principalmente porque a tendência dos seringais 
nativos é para decair na tonelagem produzida, enquanto o plantio de héveas não oferece perspectivas que 
assegurem o abastecimento interno. Dessa forma, parece que a nossa indústria caminha para dependência 
externa, nesse setor econômico, tomando-se imperioso tomar-se conhecimento do brado de alerta que a 
proposição encerra. 

O plantio de seringueiras é postulação permanente dos planejadores amazônicos. Há decênios o 
tema consta de documentos regionais. Todos os programas do Banco da Borracha, que depois foi Banco de 
Crédito da Amazônia S. A. e hoje é Banco da Amazônia S.A., apoiaram a heveicultura; o Programa de 
Emergência, os Programas Qüinqüenais e o Programa Plurianual da Superintendência do Plano de 
Valorização Econômica da Amazônia, hoje transformada em Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia, consideraram o plantio de seringueiras como tarefa prioritária. 

Entretanto, de seringais plantados a Amazônia não recolhe nem há perspectiva de recolher nos 
próximos anos. O produto que a região oferece ao mercado brasileiro provém dos seringais nativos, 
principais os localizados na região de fronteiras, isto é, na denominada Amazônia Ocidental. Ora, o Governo 
brasileiro demonstra especial atenção por essa área. Agora mesmo, o Presidente Garrastazu Médici – o 
grande batalhador para o desaparecimento dos desníveis regionais – manteve profícuo entendimento com o 
Presidente colombiano Pastrana Borrero, na cidade fronteiriça de Letícia. E o tema foi: desenvolvimento 
econômico da área amazônica. 

O projeto em exame focaliza aspecto dos mais sérios da economia da Grande Região, que é o da 
atividade dos seringais. Preocupou-se, até, com a questão do reflorestamento e a do plantio conjugado de 
héveas com espécie vegetal que melhor atenda, ecológica e economicamente, às condições de cada área. 

No tocante ao processo de financiamento, a Proposição adota princípio já consagrado na região, 
menos pelo sentido de facilitar aos tomadores de empréstimo, do que para atender a condições peculiares 
da Amazônia, onde tudo é diferente e os negócios requerem fórmulas diversas. Ora, o Poder Público não 
pôde, sozinho, enfrentar o oneroso processo da heveicultura. Prova disso, está nos planos, qüinqüenais ou 
não, que ficaram nos valiosos documentos transformados em peças históricas. O que pretende o Autor do 
Projeto, porém, é acabar com a fase dos planos irrealizados. E esta é a hora, porque, ainda há poucos dias, 
na Escola Superior de Guerra, o Prof. Arthur Cezar Ferreira Reis advertiu para o "vazio demográfico" da 
Amazônia – hoje mais cobiçado que nunca, em virtude do explosivo aumento demográfico por que passa o 
mundo. 

Reconhecemos que há peculiaridades indesmentíveis na vida amazônica. E o Executivo federal 
reconhece isso, quando se lança ousadamente à abertura de estradas, que marcarão a conquista definitiva 
daquele espaço. 
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Somos pela aprovação do presente Projeto de Lei, exceto o art. 7º, cuja inconstitucionalidade foi 
levantada pela douta Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 10 de agosto de 1971. – Waldemar Alcântara, Presidente – Wilson Campos, 
Relator – Dinarte Mariz – José Esteves – Adalberto Sena – Benedito Ferreira. 

 
PARECER 

Nº 599, DE 1973 
 

(Da Comissão de Finanças) 
 

Relator: Sr. Lourival Baptista 
Volta à Comissão de Finanças o Projeto de Lei do senado nº 53, de 1971, que estabelece prazos 

para execução dos planos de heveicultura, previstos pelo art. 3º da Lei nº 5.459, de 21 de junho de 1968, e 
dá outras providências. 

Em parecer que proferi nesta Comissão, a 18 de agosto de 1971, sugeri que, antes de um 
pronunciamento definitivo deste órgão técnico, fossem solicitadas informações ao Conselho Nacional da 
Borracha, sobre as conseqüências da aprovação do projeto sob exame. 

Solicitadas as informações, pela Presidência do Senado, o Ministro Extraordinário para Assuntos do 
Gabinete Civil, assim, fixou a posição do Poder Executivo, em face do projeto: 

"A posição adotada por esta Secretaria de Estado é a de que o Projeto, ao encampar o válido objetivo 
de prestar assistência, ao setor de produção de borracha vegetal, retira dos órgãos responsáveis pela 
administração dessa assistência a indispensável flexibilidade quanto aos critérios e mecanismos aos quais, 
por necessidade prática, a matéria deve estar sujeita. 

Posteriormente, pelo Decreto-Lei nº 1.232, de 17 de julho de 1972, foi instituído o Programa de 
Incentivo à Produção de Borracha Vegetal, o qual consubstancia, em termos amplos, uma nova, política de 
assistênbuiu ao Conselho Monetário Nacional a definição das normas financia ao mesmo setor. O referido 
diploma, como seria conveniente, atriceiras básicas do Programa, sem tolher aos órgãos incumbidos de sua 
execução a responsabilidade pela adoção e, quando justificável, reformulação das condições específicas 
aplicáveis às diferentes modalidades de assistência técnica e financeira prevista. 

Esse programa, em fase de execução, envolve a ação coordenada da Superintendência da Borracha, 
do Ministério da Agricultura, do Banco da Amazônia, do Banco do Brasil, das Associações de Crédito e 
Assistência Rural e da CEPLAC. 

Quanto ao disposto no art. 9º do Projeto, a matéria já foi objeto de Resolução do Banco Central do 
Brasil, e, posteriormente, ampliada nos termos do Decreto-Lei nº 1.200, de 28 de setembro de 1971. Vale 
acrescentar que o Banco do Amazônia S/A, com base em recursos próprios, já promoveu o 
reescalonamento das dívidas da grande maioria dos seringalistas em mora. 

Pelos motivos expostos, deve ser mantida a posição contrária ao acolhimento do Projeto de Lei do 
Senado nº 53/71." 

O Autor da proposição, o ilustre Senador Flávio Brito, visou a estabelecer prazo para execução dos 
planos de heveicultura, por entender que tais planos permaneciam esquecidos. 

Ocorre, entretanto, que o Governo vem procurando adotar medidas que objetivam a execução da 
política econômica para a borracha, dentro das reais condições brasileiras. 

Dentro desta disposição governamental adveio o Decreto-Lei nº 1.232, de 17 de julho  
de 1972, instituindo o Programa de Incentivo à Produção de Borra- 
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cha Vegetal. Esse diploma legal consubstancia inovação na política do setor de produção da borracha e deu 
competência ao Conselho Monetário Nacional para fixar as normas financeiras básicas para o Programa 
instituído. 

Ao responder as informações pedidas pelo Poder Legislativo, o Ministro João Leitão de Abreu informa 
que o Programa de Incentivo à Produção da Borracha Vegetal encontra-se em plena execução, mediante 
ação coordenadora dos órgãos que executam a política governamental reativa ao setor. 

Relativamente as dívidas em atraso, de que cuida o art. 9º do projeto, deve-se ressaltar que elas 
receberam tratamento adequado pelo Decreto-Lei nº 1.200, de 28 de setembro de 1971, e o Banco da 
Amazônia tem efetivado o reescalonamento dos débitos dos seringalistas em atraso. 

Não vemos razão que justifique a aprovação do projeto em foco, pois a política governamental vem 
sendo executada dentro de sua programação. Ademais os aspectos econômico-financeiros, que esta 
Comissão cabe enfocar, têm recebido o tratamento adequado dos órgãos responsáveis pela execução da 
política do setor. 

E por assim entendermos, na linha do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei do Senado 
nº 53, de 1971. 

Sala das Comissões, em 25 de outubro de 1973. – João Cleofas, Presidente – Lourival Baptista, 
Relator – Milton Trindade – Wilson Gonçalves – Celso Ramos – Lenoir Vargas – Emival Caiado – Jessé 
Freire – Mattos Leão – Alexandre Costa. 

 
PARECERES NOS 600 E 601, DE 1973 

 
Sobre o Projeto de Lei do Senado nº 100, de 1973-DF Mensagem nº 301, de 1973, na Presidência da 

República), que "dá redação ao art. 128, da Lei nº 5.906, de 23 de julho de 1973, que dispõe sobre a 
remuneração dos bombeiros-militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências". 

 
PARECER Nº 600, DE 1973 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

 
Relator: Sr. José Lindoso 
Visa o presente projeto a definir os dependentes normais do bombeiro-militar, substituindo dispositivo 

vetado quando da sanção da Lei nº 5.906, de 23 de julho de 1973. 
O dispositivo vetado, naquela oportunidade, foi o artigo 128 do Projeto de Lei do Senado nº 39, de 

1973, referente aos dependentes do bombeiro-militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, com seus 
respectivos parágrafos. 

Nas razões de seu veto, contidas na Mensagem nº 164, de 1973 (nº 235/73, na origem), após lembrar 
que "como o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal constitui, nos termos do art. 13, § 4º, da Constituição, 
força auxiliar e reserva do Exército, convém que, em pontos de relevância, se mantenha simetria entre as 
normas jurídicas aplicáveis a essas instituições militares", prossegue o Senhor Presidente da República 
ressaltando que "a matéria disciplinada, especialmente nos §§ 1º a 7º do art. 128 do Projeto, constitui, 
entretanto, inovação insólita introduzida no regime jurídico de força auxiliar, sob jurisdição de entidade 
federal, com a indesejável conseqüência de estabelecer para o Exército e o Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal regras legais de natureza diversa". 

Apreciado por esta Casa, foi o veto mantido. 
2. No final de suas razões de veto, prometia o Excelentíssimo Senhor Presidente da República que, 

"uma vez mantido o veto, o Poder Executivo remeterá, incontinenti, à consideração de Vossa Excelência 
projeto de lei que regule segundo a orientação que determinou o veto, a matéria a que se refere o 
dispositivo vetado". 
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3. E assim, com a Mensagem nº 301, de 1973, submeteu o Senhor Presidente da República, à 
deliberação desta Casa, o presente projeto de lei, escoimado dos defeitos que motivaram o veto 
presidencial, propondo definição legal dos dependentes do bombeiro-militar em harmonia com a legislação 
militar corre-lata, em nova redação do vetado art. 128 da agora Lei nº 5.906, de 23 de julho de 1973. 

4. Em seu parecer sobre a matéria, o ilustre Relator Senador Nelson Carneiro, após várias 
considerações, sobretudo visando à defesa da inclusão da companheira entre os dependentes, como 
aconteceu na recente reforma da Lei Orgânica da Previdência Social, concluiu pela constitucionalidade, 
mas, também pela injuridicidade do projeto, opinando, ainda, por sua rejeição, justificando: "não posso, 
desse modo, dar meu voto à inclusão de um texto vetusto em uma nova legislação, por amor a uma simetria 
que acredito ultrapassada". 

5. Improcede, "data venia", a conclusão do ilustre Relator no sentido da injuridicidade, já que a 
simetria provocadora do veto ao primitivo art. 128 no Projeto de Lei nº 39, de 1973/DF, motivando a nova 
redação consubstanciada no projeto em exame, não só não é ultrapassada, como constitui, ao revés, o 
suporte mesmo da juridicidade, que tem nela e no respeito à sistemática jurídica do nosso ordenamento a 
razão central de sua invocação. 

Com efeito, a legislação disciplinadora das diversas corporações militares, que constituem um 
universo distinto do abrangido pela Lei Orgânica da Previdência Social, tem sua sistematização própria, cuja 
coerência deve ser mantida, sob pena de graves inconvenientes, e, então sim, até mesmo de injuridicidade. 

O texto consistente no projeto em tela não pode, ademais, ser acoimado de vetusto, visto como se 
harmoniza com dispositivos análogos da Lei nº 5.787, de 27 de junho de 1972, que "dispõe sobre a 
remuneração dos militares, e dá outras providências". Trata-se, pois, de lei recente e em vigor. 

Se, no entender do ilustre Relator, o texto é superado por se inspirar em legislação correlata que não 
consagra situações já contempladas na Lei Orgânica da Previdência Social como é o caso da companheira 
–, respeitamos o ponto de vista de Sua Excelência, mas, nem por ser respeitável, pode ele converter-se 
num princípio de injuridicidade. 

6. Estamos, pois, com o ilustre Relator da matéria, quando considera o projeto constitucional, e, 
divergindo do outro aspecto da conclusão de Sua Excelência, damos por sua juridicidade, podendo ele, 
desse modo, ser acolhido pela douta Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, em 10 de outubro de 1973. – Accioly Filho, Presidente em exercício – José 
Lindoso, Relator – Nelson Carneiro, vencido nos termos do voto em separado – Gustavo Capanema – 
Eurico Rezende – Mattos Leão – Wilson Gonçalves – Carlos Lindenberg – Helvídio Nunes – Italívio Coelho. 

 
VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR NELSON CARNEIRO: 

 
O Projeto de Lei do Senado nº 39, de 1973, que dispunha sobre a remuneração dos bombeiros-

militares do Corpo de Bombeiros, e dava outras providências, foi aprovado, nesta Comissão e pelo plenário 
do Senado Federal, e incluía, como art. 128, o seguinte texto, que aproveitava, e reproduzia, dispositivos 
legais recentemente incorporados à legislação previdenciária: 

"Art. 128. São considerados dependentes do bombeiro-militar, para todos os efeitos desta Lei: 
I – esposa, e, em sua falta, a companheira, mantida há mais de 5 (cinco) anos; 
II – filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos ou interditos; 
III – filha solteira, desde que não receba remuneração; 
IV – filho estudante, menor de 24 (vinte e quatro) anos, desde que não receba remuneração; 
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V – mãe viúva, desde que não receba remuneração; 
VI – enteados, adotivos e tutelados, nas mesmas condições dos itens 2I, III e IV deste artigo. 
§ 1º Continuarão compreendidos nas disposições deste artigo a viúva do bombeiro-militar, enquanto 

permanecer neste estado, a companheira, se não constituir nova união, e os demais dependentes 
mencionados neste artigo, desde que vivam, conforme o caso, sob a responsabilidade da viúva ou da 
companheira. 

§ 2º Não terá direito à pensão o cônjuge desquitado, ao qual não tenha sido assegurada a percepção 
de alimentos, nem o que voluntariamente tenha abandonado o lar há mais de cinco anos, ou o que, mesmo 
por tempo inferior, se encontre nas condições do art. 234 do Código Civil. 

§ 3º Não se adiará a concesão do benefício pela falta de habilitação de outros possíveis 
dependentes. Desde que concedido o benefício, qualquer inscrição ou habilitação posterior que implique 
exclusão ou inclusão de dependentes só produzirá efeitos a partir da data em que se realizar. 

§ 4º No caso de ter sido o bombeiro-militar condenado à prestação de alimentos, haja ou não 
desquite, será assegurado à viúva até o valor da pensão alimentícia judicialmente arbitrada, destinando-se 
o restante à companheira ou ao dependente designado. 

§ 5º – A pensão alimentícia sofrerá os reajustamentos previstos na lei, quando do reajustamento da 
pensão. 

§ 6º – A pensão será devida integralmente à companheira, se o bombeiro-militar for viúvo e sem filhos 
capazes de receber o benefício. 

§ 7º – Havendo filhos de qualquer condição capazes de receber o benefício, somente a metade da 
pensão será atribuída à viúva ou à companheira." 

As razões que ditasam a emenda, constante de meu relatório, foram as seguintes: 
"1) É a forma que se ajusta ao texto do art. 6º da Mensagem nº 26, de 1973, que deu nova redação 

ao item I do art. 11 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1966. 
2) A emenda visa uniformizar o pagamento da pensão (seja previdenciária, seja civil ou militar) devida 

aos dependentes do de cujus. 
Os textos agora sugeridos são a reprodução dos arts. 6º 8º e 17 (este com a Emenda nº 75, aprovada 

com subemenda pela Comissão Especial) da Mensagem nº 26, de 1973, ora em curso no Congresso 
Nacional. Minha resistência pesoal, a de meu Partido e de tantos ilustres membros da ARENA à infeliz 
iniciativa de reduzir-se a cinqüenta por cento (50%) os proventos do aposentado da Previdência Social, 
quando, geralmente por necessidade, se dedica a outras atividades, com as quais supre os encargos de 
sua família, numa hora em que os preços das utilidades não foram contidos, impediram que sugerisse 
emenda semelhante ao projeto ora em exame. Que medida tão injusta se generalize por iniciativa do outros, 
não desta Comissão de Constituição e Justiça, depositária do encargos de zelar pelos direitos adquiridos e 
pela inalterabilidade dos proventos. 

Com essas emendas que atualizam a concessão da pensão aos dependentes do  
bombeiro-militar, meu voto é pela constitucionalidade e juridicidade da proposição. Não  
invado o mérito do projeto, apenas ajusto seu texto à nova legislação, que, em boa hora, e  
corajosamente, afrontou o falso tabu da ilegitimidade de muitos lares, livrando da miséria  
tantas mulheres que dedicaram mocidade, vida e destino aos companheiros 
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desaparecidos. Mas o faço sem prejuízo da esposa, sempre que, com ou sem desquite, lhe são devidos 
alimentos. O art. 5º da Lei nº 4.069, de 11 de junho de 1962, já estendeu à companheira o direito à pensão 
deixada pelos funcionários civis militares e autárquicos. Após encontro com o Senhor Presidente da 
República, o eminente Senador Filinto Müller, Presidente do Congresso Nacional e da Aliança Renovadora 
Nacional, "fez referência" – escreve o Jornal do Brasil de 5 de maio corrente – "ao problema do amparo às 
situações familiares constituídas à margem do casamento. Disse que não seria admissível que o Governo 
continuasse ignorando o fato social que é do conhecimento de todos e lembrou que, desde 1945, quando 
ele era Presidente do Conselho Nacional do Trabalho, há decisões judiciais beneficiando a situação da 
companheira". 

O projeto em exame é tímido nessa parte, e a outros, que não à companheira, passará a referir-se o 
número VIII do art. 129. Não pode haver duas morais. Uma, para o contribuinte da Previdência; outra, para 
os servidores civis e militares. As emendas atendem à realidade social, sem ferir, antes dando prevalência, 
ao casamento, enquanto ele existe." 

O Sr. Presidente da República vetou esse dispositivo, alegando que, sendo o Corpo de Bombeiros 
"força auxiliar e reserva do Exército, convinha que, em pontos de relevância, se mantivesse simetria com as 
normas jurídicas aplicáveis a essas instituições militares". 

O veto foi aprovado pelo plenário do Senado Federal e o Senhor Presidente da República, tal como 
prometera, enviou incontinenti o projeto que ora se examina e que dá ao questionado art. 128 a mesma 
redação do art. 154 da Lei nº 5.786, de 27 de junho de 1972. 

Creio que mais acertado seria que o Senhor Presidente da República aproveitasse o ensejo para 
estender a todos os servidores civis e militares, e aos que do Exército Nacional são forças auxiliares, as 
mesmas disposições que, mais humanas e mais atuais, figuram na recente legislação previdenciária. A 
aprovação do projeto, como redigido, é um retrocesso no amparo à família, que nem sempre é legítima, o 
que não impede a proteção do Estado. 

Ao projeto submetido apenas à apreciação do Senado Federal, não nos cabe oferecer neste ensejo 
emenda substitutiva, que alcance a todos os servidores civis e militares da União, unificando a todos pelas 
disposições mais justas e mais sábias. Para que tais determinações legais a todos se estendam, existe, 
nesta Comissão, aguardando parecer, projeto de minha autoria. 

Não posso, desse modo, dar meu voto à inclusão de um texto vetusto em uma nova legislação, por 
amor a uma simetria que acredito ultrapassada. 

Sou, pois, pela constitucionalidade do projeto, mas por sua injuridicidade e rejeição. 
Sala das Comissões, 10 de outubro de 1973. – Nelson Carneiro. 

 
PARECER Nº 601, DE 1973 

 
Da Comissão do Distrito Federal. 
 
Relator: Sr. Ney Braga 
O projeto ora submetido à nossa consideração decorre de Mensagem do Poder Executivo e tem por 

objetivo explicitar os dependentes do bombeiro-militar consoante redação que oferece ao art. 128 da Lei nº 
5.906, de 23 de julho de 1973. 

"2. Na elaboração do Projeto de Lei de que se trata foram observados Sr. Governador do Distrito 
Federal, justificando a proposição: 

"2. Na elaboração cio Projeto de Lei de que se trata foram observados os  
dispositivos idênticos da Lei nº 5.787, de 27 de junho de 1972, que 
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dispõe sobre a Remuneração dos Militares, precisamente os arts. 154 e 155, onde se verifica o 
posicionamento dos dependentes em duas categorias, apenas para os efeitos do aludido diploma. 

3. Na Lei que dispõe sobre a remuneração dos bombeiros-militares do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal, os dependentes estão situados, apenas, em uma categoria, carecendo de uma 
complementação. 

4. Sendo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, nos termos do artigo 13, § 4º, da Constituição 
Federal, força auxiliar e reserva do Exercito, na elaboração do Projeto de Lei, ora apresentado, particular 
cuidado foi observado, de forma a evitar que, pela criação de situações jurídicas especiais, regras legais de 
natureza diversa fossem estabelecidas para ambas as instituições, notadamente quanto à inserção de 
dispositivos objetos de legislação específica." 

A proposição considera dependentes do bombeiro, ex vi do seu art. 1º, os seguintes: 
I – Esposa; 
II – Filhos menores de 21 (vinte um) anos ou inválidos ou interditos; 
III – Filha solteira, desde que não receba remuneração; 
IV – Filho estudante, menor de 24 (vinte e quatro) anos desde que não receba remuneração; 
V – Mãe viúva, desde que não receba remuneração; 
VI – Enteados, adotivos e tutelados, nas mesmas condições dos itens II, III e IV. 
Sobre a matéria foi ouvida, preliminarmente, a douta Comissão de Constituição e Justiça, onde teve 

com relator o ilustre Senador Nelson Carneiro, o qual, em longo e erudito voto, expendeu dentre outros os 
seguintes conceitos: 

"Creio que mais acertado seria que o Senhor Presidente da República aproveitasse o ensejo para 
estender a todos os servidores civis e militares, e aos que do Exército Nacional são forças auxiliares as 
mesmas disposições que, mais humanas e mais atuais, figuram na recente legislação previdenciária. A 
aprovação do projeto, como redigido, é um retrocesso no amparo à família, que nem sempre é legítima, o 
que não impede a proteção do Estado. 

Ao projeto, submetido apenas à apreciação do Senado Federal, não nos cabe oferecer, neste ensejo, 
emenda substitutiva, que alcance a todos os servidores civis e militares da União, unificando a todos pelas 
disposições mais justas e mais sábias. Para que tais determinações legais a todos se estendam existe, 
nesta Comissão, aguardando parecer, projeto de minha autoria. 

Não posso, desse modo, dar meu voto à inclusão de um texto vetusto em uma nova legislação, por 
amor a uma simetria que acredito ultrapassada. 

Sou, pois, pela constitucionalidade do projeto, mas por sua injuridicidade e rejeição." 
A discordância do eminente Senador tem como fulcro o fato de que enquanto a legislação 

previdenciária admite entre os dependentes legais do pensionista a companheira, a pertinente aos militares 
de cujo elenco o atual diploma faz parte considera apenas a esposa como dependente legal dos 
componentes da referida força paramilitar. 

Acontece, todavia, que o citado parecer não foi acolhido pela Comissão de Justiça a qual houve por 
bem acompanhar o douto voto em separado do Senador José Lindoso, que traduziu com raro brilhantismo a 
opinião dominante naquele órgão Técnico. 
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Não obstante reconhecermos o valor dos lúcidos argumentos do nobre Senador Nelson Carneiro, 
ficamos concessa venia, com os fundamentos trazidos ao debate pelo voto vencedor. É que, realmente, a 
legislação, que rege as corporações militares, se constitui num "universo distinto do abrangido pela Lei 
Orgânica da Previdência Social, tem sistematização própria cuja coerência deve ser mantida, sob pena de 
graves inconvenientes, e, então sim, até mesmo de injuridicidade". 

A redação proposta pelo Senhor Presidente da República se ajusta aos dispositivos de idêntico teor 
que disciplinam a situação dos dependentes dos militares – Lei nº 5.787, de 27 de junho de 1972. 

Podemos alegar, ainda, em abono da tese que adotamos, o fato de que a Constituição Federal 
determina em seu art. 13, § 4º, ser o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal força auxiliar e reserva do 
Exército. O corolário lógico desse preceito constitucional é que a legislação que regula esta corporação 
militar se assemelha em tudo quanto possível à dos militares. 

Opinamos, ante o exposto, favoravelmente ao projeto. 
Sala das Comissões 25 de outubro de 1973. – Carlos Lindemberg, no exercício da Presidência – Ney 

Braga, Relator – Antônio Fernandes – Fernando Corrêa – Waldemar Alcântara – José Augusto – Heitor 
Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – No Expediente lido consta o Projeto de Lei da Câmara nº 72, 
de 1973, que cria, na carreira do Ministério Público do Distrito Federal, os cargos que especifica. 

Nos termos da alínea b do inciso II do art. 142 do Regimento Interno, a matéria receberá emendas 
perante a Comissão do Distrito Federal no prazo de cinco Sessões Ordinárias. 

Há oradores inscritos. 
Com a palavra o nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, pela terceira vez, venho a esta 

tribuna para algumas considerações sobre a realização em Aracaju, Capital de Sergipe, do XXVII 
Congresso Brasileiro de Geologia. Em novembro do ano passado e abril deste ano, reportei-me ao XXVI 
Congresso, realizado em Belém, no Pará, reunindo técnicos, geólogos, engenheiros, brasileiros e 
estrangeiros, com a realização de simpósios e debates sobre assuntos relacionados com as Ciências 
Naturais. 

No Congresso de Belém, o ex-Presidente da Sociedade Brasileira de Geologia, Engenheiro Acyr 
d'Avila Luz, propôs ao Conselho-Diretor daquela Sociedade fosse escolhida Aracaju para sede do XXVII 
Congresso, proposta que foi aprovada por unanimidade. Cientificado disso, o Governador Paulo Barreto de 
Menezes expressou sua satisfação pelo fato e assegurou desde logo o apoio de seu Governo, garantindo o 
êxto total do conclave. Ficou decidido ainda, naquela ocasião, que ao Engenheiro José Francisco Barreto 
Sobral, Chefe da Delegação sergipana, tocaria presidir e organizar a XXVII Congresso Brasileiro de 
Geologia, que será iniciado no dia 28 deste mês, encerrando-se no dia 4 de novembro. 

Conforme acentuei anteriormente, a escolha de Aracaju para sede do XXVII Congresso Brasileiro de 
Geologia, além dos benefícios que trará para o meu Estado, dá realce à posição privilegiada de Sergipe no 
setor geológico, salientando – como disse em meu pronunciamento de abril deste ano – "quão copiosos têm 
sido os frutos colhidos por Sergipe, e todo o Nordeste, do Governo do Presidente Médici, cujos programas e 
metas promovem o vertiginoso desenvolvimento brasileiro, consoante é reconhecido mesmo no exterior." 

Com sua pequena área, Sergipe possui rara e valiosa concentração de recursos  
minerais, estrategicamente localizados para sua exploração em bases econômicas  
as mais favoráveis, abrindo perspectivas amplas para o Brasil no 
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setor mais dinâmico da economia mundial: no campo da indústria química e da petroquímica. 
Como já se tornou notório, Sergipe possui imensas jazidas de sais de potássio, de sais magnesianos, 

de sais sádicos, petróleo, gás natural, calcáreo, bromo, mármore, areias quartzitas, de excelentes águas 
minerais. Isso sem aludir a recursos ainda não pesquisados, dos quais temos ocorrências importantes, 
como amianto, antimônio, areias ilmeníticas, argilas, talim, césio, rubídio, cristal de rocha, enxofre, galena, 
manganês, mica, ouro, óxido de ferro, pirita, achelita e turfa. 

Sergipe se impõe, assim, como uma das regiões mineralógicas mais importantes do País, fácil se 
tornando compreender que, desde os tempos do Império, a geologia sergipana tem sido objeto de 
cuidadosos estudos por parte dos geólogos. 

No dia 10 de abril de 1970, quando se deu a inauguração do tronco de microondas do Nordeste, do 
Sistema Nacional de Telecomunicações, o eminente Presidente Médici me dizia: "Sergipe é, hoje, um 
Estado pequeno em tamanho, mas, no futuro, será o gigante do Nordeste". As palavras do nosso 
Presidente se confirmam rapidamente. Nosso Estado está predestinado a papel de suma importância no 
campo dos recursos mineralógicos. Já no passado, Sergipe teve atenção toda especial por parte dos 
pioneiros da investigação geológica sistemática em nosso País, como Hartt, Branner, Sopper, Lofgren, 
Lavenere, Morais Rego, Guimarães Duarte, João Miranda e tantos outros estudiosos das Ciências Naturais. 

Sergipe sempre foi alvo da atenção de pesquisadores, de geólogos. A riqueza de seu subsolo foi 
comprovada quando a Companhia Itatig Petróleo, Asfalto e Mineração S.A. obteve, em 1937, a concessão 
para pesquisa de petróleo no meu Estado. 

O SR. JOSÉ LINDOSO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com muito prazer, eminente Senador José Lindoso. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Nobre Senador Lourival Baptista, permito-me interromper o discurso de V. 

Ex.ª para, em nome da Liderança da ARENA, apresentar as nossas congratulações pela realização do 
XXVII Congresso Brasileiro de Geologia, em Aracaju; pelo relato que V. Ex.ª está fazendo à Casa, esse 
Congresso se reveste – pela sua significação para a Ciência, principalmente para o Brasil nesta "era dos 
minerais", como poderíamos dizer esse Congresso se reveste de significação extraordinária. O Governador 
Paulo Barreto empenhou-se para o êxito do conclave, que não só revelará à Ciência o que existe 
relativamente à pesquisa no subsolo e no solo sergipanos, mas carreará para esse Estado, como um forum 
internacional de estudo da Geologia, as pesquisas, os conhecimentos que esse ramo da ciência está 
alcançando, depois do XXVI Congresso, em Belém. Por tudo isso, queremos assinalar o nosso júbilo e dar 
uma palavra de solidariedade singular a V. Ex.ª, porque conhecemos do empenho pessoal do nobre colega 
para que o Congresso de Aracaju, que versará sobre geologia nos seus diversos aspectos, merecesse todo 
êxito e alcançasse, portanto, resultados os mais promissores, para Sergipe e o Brasil. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sou muito grato a V. Ex.ª, eminente Líder Senador José Lindoso, 
por este aparte com que vem honrar e enriquecer o meu pronunciamento. 

O SR. HEITOR DIAS: – V. Ex.ª permite um aparte? 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com muito prazer, eminente Senador Heitor Dias. 
O SR. HEITOR DIAS: – Só há por que elogiar, não só a iniciativa do  

Congresso Brasileiro de Geologia, como também a escolha da sua sede em Aracaju. E, ainda,  
uma palavra de elogio ao nome escolhido para presidir o conclave. Conheço o Dr.  
José Francisco Barreto Sobral, homem de alto mérito, de conheci- 
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mentos e de uma grande formação universitária, capaz, portanto, de conduzir os trabalhos a pleno êxito. 
Mas quero, secundando as palavras de V. Ex.ª, dizer que Sergipe não é um Estado fecundo apenas de 
terra, mas é também de gente, pela sua capacidade de trabalho, em verdade a grande força que pode 
construir riquezas. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sou muito grato a V. Ex.ª, eminente Senador Heitor Dias, por este 
aparte que acaba de dar, emitindo sua opinião não só sobre o meu Estado, mas sobre o homem que foi 
designado para orientar, dirigir e organizar o Congresso Brasileiro de Geologia, ia realizar-se em Aracaju no 
próximo domingo. 

O SR. EURICO REZENDE: – V. Ex.ª permite um aparte? 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com muita honra, eminente Líder Eurico Rezende. 
O SR. EURICO REZENDE: – Recebi convite para participar desse conclave em Aracaju; e, 

lamentavelmente, será impossível o meu comparecimento. Mas verifico que se trata, realmente, de uma 
notícia auspiciosa, por dois motivos: Em primeiro lugar, porque é Congresso da maior importância, quando o 
Brasil se prepara para expandir a exploração das suas riquezas minerais. O Congresso terá como 
Presidente o Ministro Dias Leite, que é o responsável pela criação de um órgão governamental destinado à 
pesquisa dos recursos minerais do País. Em segundo lugar, por se constatar que a mentalidade 
governamental brasileira, de alguns anos a esta parte, retirou de si aquele caráter discriminatório. Se V. Ex.ª 
fizer uma pesquisa na imprensa do passado, verificará que esses grandes congressos só eram realizados 
nos grande centros, nos chamados Estados poderosos – São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco. Os 
Estados considerados menores jamais eram aquinhoados com esse benefício, porque a presença do alto 
escalão do Governo Federal, traduzida na presença física de um Ministro, é um fator de estímulo para a 
região, podendo, também, converter-se em compromisso para solução de problemas que interessam ao 
Estado. Então, desejo felicitar V. Ex.ª nesses dois ângulos: pela valia do congresso em si e, também, pela 
distinção que se dá ao pequeno-grande Estado de Sergipe, que V. Ex.ª tão bem representa nesta Casa. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sou muito grato a V. Ex.ª, eminente Líder Senador Eurico Rezende, 
por este aparte que dá ao meu pronunciamento. 

Focalizou V. Ex.ª muito bem quando disse que, hoje, no Brasil não há mais discriminação; não existe 
Estado grande ou Estado pequeno. Aracaju, já ontem, começou a receber congressistas, segundo informes 
telefônicos que recebi hoje da capital do meu Estado, e esperamos, até o próximo domingo, cerca de 1.2.00 
a 1.300 congressistas, não só do Brasil, mas de 6 ou 8 países que lá se farão representar para assistir a 
este congresso que irá projetar não só Sergipe, mas também o Brasil, no plano internacional. Muito 
obrigado a V. Ex.ª, eminente Líder Senador Eurico Rezende. 

A riqueza do subsolo de Sergipe foi comprovada quando a Companhia Itatig obteve, em 1937, a 
concessão. 

Nem a Itatig, nem outras empresas, lograram êxito na pesquisa de petróleo, mas foi mercê do 
trabalho pioneiro desses grupos empresariais que se descobriu a bacia evaporítica de Sergipe, cuja 
grandiosidade foi, em 1965, revelada pelas pesquisas levadas a efeito pela PETROBRÁS, cujas atividades 
vêm ajudando, além do seu desenvolvimento econômico, o progresso social e Cultural do meu Estado. 

Durante muito tempo, a principal atividade econômica de Sergipe consistiu na agricultura e na 
agropecuária. No litoral, os extensos coqueirais representavam a riqueza extrativa e, no sertão, a pecuária 
assumia importância predominante. Em 1963, porém, o panorama geral começava a se alterar: as torres de 
perfuração da PETROBRÁS passaram a misturar-se às pastagens e aos canaviais sergipanos, tornando-se 
o símbolo de nova era na vida do Estado, pois o petróleo significava a possibilidade de eliminar a pobreza, 
com a criação de novos empregos, reduzindo a distância econômica que nos separava do resto 
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do País. Eis porque entendo que nunca se realçará em demasia a presença da PETROBRÁS no meu 
Estado, cujos jornais proclamavam Sergipe como "o Texas brasileiro". Nasceram nos poços e áreas de 
Carmópolis, Siririzinho, Riachuelo – no Continente – e nos de Guaricema, Dourados, Caioba e Camorim, na 
plataforma submarina, as perspectivas de novo e vigoroso impulso para a economia sergipana, a que, 
agora, a exploração e industrialização do potássio dará dimensões ainda maiores e mais decisivos. 

Sergipe desponta, assim como um dos Estados que apresentam maiores recursos e potencialidades 
na produção de petróleo, sais minerais e de calcários. 

O XXVII Congresso Brasileiro de Geologia, portanto, Sr. Presidente, que se iniciará no próximo 
romingo na capital sergipana, há de ser um acontecimento de importância considerável para a vida sócio-
econômica e cultural de Sergipe. A realização desse importante encontro não se limitará aos benefícios 
diretos e isolados que dele Sergipe poderá alcançar. Compreenderá um âmbito de ação mais amplo, de 
interesse nacional, na renovação das perspectivas de levantamento e quantificação do potencial 
mineralógico nos Estados de Sergipe, Bahia, Alagoas e Pernambuco, as quatro unidades mais diretamente 
envolvidas na problemática do Pólo Petroquímico do Nordeste. 

Para o mundo, na repercussão e presença de numerosos e famosos congressistas que virão do 
exterior, sobretudo da França, Alemanha, Canadá, Suécia, Estados Unidos, Portugal e Inglaterra, num total 
de 50 técnicos estrangeiros de largo conceito mundial. 

O XXVII Congresso Brasileiro de Geologia representa, assim, acontecimento de importância histórica 
para Sergipe, do qual hão de resultar grandes benefícios para as gerações atuais e, sobretudo, para as 
futuras. Daí o acerto do Governador Paulo Barreto de Menezes ao prestigiar e colaborar, de toda forma, 
com a sua realização em Aracaju, que, do dia 28 de outubro a 4 de novembro, se tornará centro de grandes 
debates sobre temas da máxima relevância para a Geologia, e para o desenvolvimento econômico do País. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Tem a palavra o nobre Senador Franco Montoro. (Pausa.) 
S. Ex.ª não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Heitor Dias. 
O SR. HEITOR DIAS: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, a imprensa ganha, cada dia, novas 

dimensões. Já não é um simples repositório de notícias, e deixou de ser o veículo de meros comentários ou 
de artigos de crítica mordaz nos quais, tantas vezes, se inscrevia mais a imaginação do literato do que a 
acuidade do articulista. 

Hoje, a imprensa, pelas idéias que dissemina, pela análise que realiza, pelos comentários que aduz, 
pelas informações que proporciona, pelos conceitos que expende, em tão alto grau de técnica, tanto no 
produzir quanto no divulgar, transformou-se num tão extraordinário instrumento de comunicação que o 
leitor, à proporção que movimenta os olhos na leitura, passa, imediatamente, a participante dos 
acontecimentos, seja na expressão ostensiva de solidariedade, seja na tradução silenciosa de repulsa,  
o que vale dizer que não será nunca um indiferente. Por isto mesmo se reveste ela de alta e  
eficiente função educativa. A sua crítica não pode ter o fim premeditado de ferir ou magoar, e muito  
menos o objetivo da acusação sistemática. Ao invés, os comentários que faça, as vergastas que  
desfira, funcionam, não como o bisturi que corta, mas como o cautério que queima para sarar. A esta  
altura de nossa civilização já não pode prevalecer aquela afirmativa de que "não é a imprensa que  
faz a opinião, mas a opinião que faz a imprensa. A dinâmica do mundo determinou que tal conceito  
se modificasse totalmente, dando margem a uma realidade oposta. A Imprensa faz a opinião, e nisto  
reside, não apenas o seu elogio mais alto, mas também a sua indiscutível e maior responsabilidade. E 
porque é assim, um jornal, se há de ter uma orientação própria, coerente e firme, não 
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pode ter partido para não imolar, na área dos interesses em jogo, a dignidade de sua independência. 
E falando da imprensa, em geral, quero realçar o inalterável valor dos jornais. Com o extraordinário 

progresso do rádio e, sobretudo, da televisão, que une, a um só tempo, os olhos e os ouvidos ao mesmo 
cenário, não faltou quem profetizasse o declínio e até mesmo o desaparecimento da imprensa escrita. Tal, 
porque é, essencialmente, através da palavra escrita que se garante a perpetuidade das conquistas e das 
maravilhas da inteligência. 

A palavra voa, já diziam os latinos. Mas o que está escrito permanece, como legado intelectual e por 
isso mesmo fonte de ensinamento e de inspiração ao homem nas suas permanentes angústias, que são, 
em última análise, os incontidos anseios de progresso e felicidade. 

Para que a imprensa sobreviva como elemento valoroso, há de se ajustar à realidade de cada época, 
fazendo de suas salas de redação verdadeiros gabinetes de pesquisa, para que, com a visão dos fatos, 
possa também transmitir as causas que os geram, a direção que imprimem e os efeitos que provocam. Isto 
significa que não basta a divulgação da notícia ou do acontecimento, já que, pararelamente, se impõem a 
sua análise e o julgamento, contribuindo, assim, para que o cidadão se capacite da realidade que o cerca. 

Inspirou-me este comentário a oportuna iniciativa do grande vespertino O Globo já por si um jornal 
que soube impor-se ao agrado e ao conceito de nossa gente de fazer publicar em sua edição de 24 do 
corrente um admirável Suplemento, sob o título "Brasil Novas Fronteiras", focalizando aspectos e setores da 
realidade brasileira. Pelo que nele se contém, é um verdadeiro compêndio. Ali se encontram dados, 
números e comentários sobre o progresso da região Centro-Norte do País. Ilustra, de inicio, o Suplemento, 
um sucinto, bas bem fundamentado artigo do ilustre Ministro Reis Venoso, sobre "A Estratégia do 
Desenvolvimento Regional no Brasil", com revelações corajosas e encorajadoras sobre o Nordeste, a 
Amazônia e o Centro-Oeste brasileiro. Esse trabalho, em que os números e as estatísticas dão apoio às 
palavras, desperta a curiosidade do leitor para fazer, através da leitura do jornal, uma longa caminhada cujo 
roteiro começa em Brasília, com toda a sua graça arquitetônica, com os seus problemas e perspectivas, até 
a histórica São Luís do Maranhão com as suas tradições e as suas belezas, e cuja parte de sua História, 
para não ficar inscrita apenas nos compêndios, está retratada nos azulejos que ornamentam as paredes de 
antigos casarões, "num belo toque do passado." 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. HEITOR DIAS: – Com muita honra, nobre Senador. 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Faz muito bem V. Ex.ª em enaltecer o valor dos jornais, das rádios, 

da televisão e, também, do suplemento "Brasil – Novas Fronteiras", que foi publicado pelo O Globo, um dos 
grandes órgãos da imprensa brasileira. Trata-se, eminente Senador, de uma iniciativa das mais meritórias 
adotadas por aquele vespertino carioca, pois propicia a seus leitores informações seguras sobre a imensa 
transformação operada em nosso País. É como levar ao leitor um retrato exato do que se passa por esses 
Estados, por este Brasil afora, e daquilo que está sendo transformado. Maior o mérito da iniciativa, por ser 
ela ampla, a abranger todo nosso território. Não faz muitos dias que o O Globo também publicou um 
suplemento esplêndido, muito elucidativo, sobre o Estado de Minas Gerais, trazendo ao nosso 
conhecimento o grande trabalho, o enorme esforço de modernização que realiza naquele Estado o 
eminente Governador e nosso ex-companheiro na Câmara dos Deputados, Rondon Pacheco.  
Interessa aquele suplemento não só aos mineiros, mas a todos nós que lemos e acompanhamos as  
notícias da imprensa sobre o progresso que se acentua no nosso País. Não apenas lemos esses 
suplementos, mas também os guardamos, preciosos que são à boa informação e à avaliação do que  
ocorre nos Estados e particularmente na nossa terra. Esperamos, eminente Senador, que O Globo,  
muito em breve, nos dê outros suplementos sobre o que ocorre em Estados e 
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regiões ainda não abrangidos pelas suas publicações. Ao felicitar a iniciativa de V. Ex.ª, congratulo-me com 
o brilho da sua inteligência que nos brinda com palavras tão judiciosas e eloqüentes, reveladoras ainda de 
seu profundo sentimento patriótico, de grande interessado pelos problemas nacionais. Faz V. Ex.ª muito 
bem, do problema que aborda hoje no Senado, ao trazer ao conhecimento de todos essa publicação do 
grande verpertino O Globo. Muito abrigado a V. Ex.ª. 

O SR. HEITOR DIAS: – Agradeço a V. Ex.ª o aparte que sintetiza, em verdade, toda a publicação 
daquele suplemento e dá a interpretação exata à orientação adotada pelo grande jornal O Globo. 

O Suplemento nos conta, ainda, a epopéia da Amazônia, que salta do isolamento de suas imensas 
florestas para o convívio da Pátria comum, no processo incontrolável, comovente e patriótico da integração 
nacional, pelos longos braços da Transamazônica, da Perimentral Norte, da Belém-Brasília, da Cuiabá–
Santarém, estradas que se rasgam para "o encontro da civilização em regiões antes totalmente 
desconhecidas do homem." 

Goiás e Mato Grosso se aliam nessa nova arrancada do progresso brasileiro que, em verdade, não é 
milagre, porque fruto do trabalho e da conscientização de nosso Governo e de nosso povo. Goiás exibe 
perspectivas admiráveis para o desenvolvimento nacional, pela fecundidade de suas terras e pela riqueza 
do seu sobsolo, onde os minérios se esconderam para resguardar-se da cobiça dos traficantes e que, hoje, 
graças à tecnologia, se revelam para a construção da grandeza nacional. 

O Pantanal, em Mato Grosso, numa verdadeira antítese do seu nome, surge como a imensa e fértil 
região em que a pecuária brasileira se desenvolve em índices dos maiores do mundo. E para colorir a 
paisagem histórica do Estado, a curiosa e encantadora descrição de Vila Bela que, mudando de povoadores 
mudou também de nome, e passou a chamar-se Cuiabá. 

Para complementação dessa jornada, e para uma fácil integração lingüística com o meio, um bem 
organizado glossário de termos regionais e tupis, o qual se torna matéria indispensável, porque "na fala do 
homem está também a sua maneira própria de viver e trabalhar." 

E, por fim, coroando os marcos na história das Comunicações do Brasil, a projeção da TELEBRÁS 
que, "querendo o Brasil inteiro, falando com todo o mundo", tornou a família brasileira mais diretamente 
participante do esforço e da consciência do progresso nacional, e mais rapidamente integrada nos 
acontecimentos mundiais. 

Congratulo-me pois, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com essa esplêndida iniciativa da sucursal de 
O Globo em Brasília, a cuja frente se encontra esse modelo de jornalista e exemplo de homem público, o 
nosso ex-companheiro Arnaldo Nogueira que, na Câmara dos Deputados, soube honrar os mandatos que o 
povo carioca lhe conferiu. 

Ao tempo em que registro a feliz iniciativa de O Globo, faço, outrossim, uma solicitação em favor de 
outras regiões que, por igual, com o progresso acelerado que vêm construindo, têm ajudado a ampliar as 
novas fronteiras do Brasil, que não se circunscrevem aos convencionais limites físicos, mas se alargam e se 
aprofundam na própria alma de nosso povo, que, uno na sua língua, na sua história, na sua religião e nos 
seus costumes é, também, indivisível na consciência e na grandeza do seu patriotismo. (Muito bem! 
Palmas.) 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena – José Guiomard – José Esteves – Milton Trindade – Fausto Castelo- 

Branco – Dinarte Mariz – Luís de Barros – Jessé Freire – João Cleofas – Paulo Guerra – Wilson  
Campos – Arnon de Mello – Teotônio Vilela – Heitor Dias – Amaral Peixoto – Vasconcelos Torres – Nelson 
Carneiro – Gustavo Capanema – José Augusto – Magalhães Pinto – Osires Teixeira – Italívio Coelho – 
Antônio Carlos. 
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O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Não há mais oradores inscritos. 
O nobre Senador Franco Montoro enviou à Mesa, para ser dado como pronunciado, um discurso em 

que se limita a transcrever um telegrama passado pelo jornalista Ruy Mesquita ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro da Justiça. No texto do telegrama há expressões descorteses e insultuosas a essa autoridade, o 
que é vedado pelo art. 21 do Regimento Interno. Nestas condições, estando eventualmente dirigindo os 
trabalhos da Casa, indefiro o pedido, com base na alínea 32 do art. 52, do mesmo Regimento. 

Sobre a mesa, requerimento, que será lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 227, DE 1973 

 
Senhores Senadores: 
Tendo sido convidado pelo Governo da República da Romênia para chefiar a Missão de 

Parlamentares Brasileiros que irá visitar, em caráter oficial, aquele País, solicito a necessária autorização do 
Senado para ausentar-me dos trabalhos da Casa a partir de 3 de novembro próximo. 

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 1973. – Paulo Tôrres, Presidente do Senado Federal. 
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Em conseqüência da aprovação do requerimento, fica 

concedida a licença solicitada. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO 
Nº 228, DE 1973 

 
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei 

da Câmara nº 62, de 1973 (nº 1.545-D/73, na Casa de origem), que dispõe sobre a retribuição dos membros 
do Ministério Público, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 1973. – Petrônio Portella, Líder da ARENA. 
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – O requerimento que acaba de ser lido será votado após a 

Ordem do Dia, na forma do art. 378, alínea II, do Regimento Interno. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário. 
É lido o seguinte: 
Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, requeiro transcrião nos Anais do Senado Federal, da 

Ordem do Dia alusiva ao Dia do Aviador, do Ministro Tenente-Brigadeiro Joelmir Campos de Araripe 
Macedo e da saudação à Aeronáutica proferida pelo General Orlando Geisel em nome da Marinha e do 
Exército. 

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 1973. – Leandro Maciel. 
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – De acordo com o art. 234, § 1º, do Regimento Interno, o 

requerimento será submetido a exame da Comissão Diretora. 
Está terminado o período destinado ao Expediente. 
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Item 1 
 
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 8, de 1973, de  

autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que assegura ao empre- 
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gado o pagamento das férias pelo término ou rescisão, por qualquer forma, do contrato de trabalho, tendo: 
PARECERES, sob nos 209 e 210, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
– de Legislação Social, favorável. 
A discussão da matéria foi encerrada na Sessão do dia 27 de setembro de 1973, tendo a sua votação 

sido adiada para esta data, a requerimento do Sr. Senador Virgílio Távora. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria irá à Comissão de Redação. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 8, DE 1973 
 

Assegura ao empregado o pagamento das férias pelo término ou rescisão, por qualquer forma, de 
contrato de trabalho. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O art. 142 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. 142 – No caso de rescisão ou de término do contrato de trabalho, ainda que pela ocorrência de 

qualquer das hipóteses previstas no Capítulo V desta Consolidação, será paga ao empregado a 
remuneração correspondente ao período de férias, cujo direito tenha adquirido, e mais 1/12 avos, por mês 
trabalhado, quanto ao período incompleto." 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Item 2 
 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 87, de 1973, de autoria do Sr. Senador 

Benjamim Farah, que acrescenta parágrafo ao art. 521 da Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a 
assegurar ao exercente de mandato sindical o direito de perceber ajuda de custo, a título de compensação 
de despesas de representação, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 547 e 548, de 1973, das Comissões 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
– de Legislação Social, favorável. 
Em discussão o projeto, em seu 2º turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado nos termos do art. 316 do 

Regimento Interno. 
A matéria irá à Comissão de Redação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



– 417 – 
 

É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 87, DE 1973 

 
Acrescenta parágrafo ao art. 521 da Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a assegurar, ao 

exercente de mandato sindical, o direito de perceber ajuda-de-custo a título de compensação de despesas 
de representação. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O art. 521 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943, passa a vigorar com o acréscimo do seguinte parágrafo, passando seu atual parágrafo 
único a parágrafo primeiro: 

"Art. 521 – ................................................................................................................................................ 
 
§ 1º – ........................................................................................................................................................ 
§ 2º – Além de gratificação prevista no parágrafo anterior, a assembléia geral poderá conceder ao 

associado, quando no exercício de mandato na administração sindical, ao interventor ou a membro da Junta 
Governativa, uma ajuda-de-custo não excedente a três salários mínimos regionais, destinada a atender a 
despesas de representação compatíveis com o respectivo cargo." 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Item 3 
 
Discusão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 31, de 1972, de autoria do Sr. Senador 

Franco Montoro, que estabelece que a sentença normativa da Justiça do Trabalho fixará, também, um piso 
salarial ou limite mínimo de remuneração para a categoria profissional, e dá outras providências, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 302, 303 e 564, de 1972, e 526 e 527, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
– de Legislação Social, favorável; e 
– de Economia, 1º pronunciamento (audiência solicitada): contrário; 2º pronunciamento (reexame 

requerido): solicitando diligência ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e ao Ministério do 
Trabalho; e 3º pronunciamento (cumprida a diligência), contrário. 

A discussão do presente projeto foi adiada em virtude de requerimento aprovado pelo Plenário, 
quando de sua inclusão na Ordem do Dia da Sessão de 29 de maio. O Regimento Interno, entretanto, de 
acordo com o § 2º do art. 311, permite um segundo adiamento por prazo não superior a 30 dias. Com este 
objetivo, foi encaminhado à Mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 230, DE 1973 

 
Nos termos do art. 311, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 

de Lei do Senado nº 31, de 1972, constante do item 3 da pauta, a fim de ser feita na Sessão de 22 de 
novembro de 1973. 

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1973. – Franco Montoro. 
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O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Em virtude de deliberação do Plenário, o projeto é retirado da 
pauta da Ordem do Dia para, posteriormente, nela ser incluído. 

Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia, vai-se passar à apreciação do requerimento de 
urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 1973. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Passa-se à imediata apreciação da matéria. 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 1973, de iniciativa do Senhor 

Presidente da República, que dispõe sobre a retribuição dos membros do Ministério Público e dá outras 
providências, dependendo de pareceres das Comissões do Serviço Público Civil, do Distrito Federal e de 
Finanças. 

 
Sobre a mesa, os pareceres das Comissões de Serviço Público Civil do Distrito Federal e de 

Finanças, que serão lidos pelo Sr. 1º-Secretário. 
São lidos os seguintes: 

 
PARECER Nº 602, DE 1973 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 1973 (nº 1.545-

D/73, na origem), que "dispõe sobre a retribuição dos membros do Ministério Público, e dá outras 
providências". 

 
Relator: Sr. Heitor Dias 
Mensagem presidencial, traz, à deliberação desta Casa, proposição tendente a fixar os novos valores 

de retribuição dos membros do Ministério Público. 
Na Exposição de Motivos do Diretor-Geral do DASP, fica bem acentuada a importância do Ministério 

Público, alçado a uma projeção, de natureza institucional, posto que uma de suas funções básicas repousa 
na fiscalização fiel e diuturna do cumprimento da lei, tendo ainda a ingente tarefa, no âmbito federal, de 
porfiar pelos interesses maiores, sejam de ordem patrimonial, sejam de ordem sócio-criminal, do Estado. 

3. Vale a reprodução de elucidativo trecho da prefalada Exposição, verbis: 
"2. Os valiosos subsídios obtidos mercê permanente articulação com a Procuradoria-Geral da 

República evidenciaram, de imediato, a singular posição em que, por imperativo constitucional, se coloca o 
Ministério Público, como órgão, ou conjunto de órgãos, que, não obstante desempenharem atividades 
eminentemente jurídicas, não se confundem com o Serviço Jurídico da Administração Pública, porque, e 
principalmente, falta a este a natureza institucional que o vem caracterizando desde a Constituição de 1934. 

3. Nesse particular, vale ter presente o comentário feito, pelo eminente jurista Pontes de Miranda, à 
Constituição de 1967, no sentido de que 

"A inscrição do Ministério Público na tratação institucional da Constituição, explica-se pela natureza 
obrigatória do ofício. Não se pode cercear ou tolher, ou dirigir a liberdade de juízo, de pensamento e de 
ação do Ministério Público. O de que ele se incumbe é de velar pela observância das leis, decretos, 
regulamentos, resoluções e instruções, de incapazes, de massas e de ausentes. É o órgão, ou conjunto de 
órgãos, pelo qual se exerce o interesse público em que a justiça funcione. Posto que ligado ao ordenamento 
judiciário, não faz parte da Justiça – não é órgão judiciário, mas administrativo. É um dos ramos 
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heterotópicos do Poder Executivo, a que a Constituição de 1934 atribuía caráter mais independente dele do 
que o têm outros, e daí a noção de "cooperação nas atividades governamentais", ao lado do Tribunal de 
Contas, anexado ao Poder Legislativo." ("Comentários à Constituição de 1967", vol. IV, pág. 324.) 

4. Tal definição, que se confirma e se enfatiza ante a circunstância de serem as atividades de que se 
trata objeto de lei própria – a Lei Orgânica do Ministério Público – que as estrutura e delimita em função, 
inclusive, das leis de organização judiciária, demonstra a ausência de identificação com as que integram o 
Serviço Jurídico da União, como com quaisquer das outras que se distribuem pelos Grupos de Categorias 
Funcionais previstos na lei que cuida da sistematização dos cargos necessários às unidades que compõem 
a Administração Pública." 

4. É meritória a orientação da proposição que, coibindo todas as espécies de remunerações 
agregadas ao vencimento básico, estirpa-se, objetivando-se a definição de um padrão único de 
vencimentos. 

5. É bem verdade que a consagração dessa orientação implicou a determinação de numerário não 
compatível com as relevantes funções dos membros do Ministério Público, sobejamente sublinhadas nos 
termos da própria Exposição de Motivos, como tivemos ocasião de demonstrar, tanto assim é que o art. 2º 
do projeto, que sofreu acertada emenda na Câmara dos Deputados, assegurou a todos os que, atualmente, 
venham percebendo importância superior à colocada nos Anexos, "a diferença enquanto nos mesmos 
cargos estiverem investidos". 

6. O ideal, que estamos confiantes há de ocorrer, com conseqüente revisão na Lei Orgânica do 
Ministério Público da União, será a proibição, de advogar, aos membros do Ministério Público, que por tal 
modo, muito mais proficuamente poderão defender os anseios da coletividade, no âmbito judicial, 
concedendo-lhes, em contrapartida, retribuição bem maior do que a atualmente prevista, vale dizer, 
equiparando os membros do Ministério Público, aos membros da Magistratura. 

7. De qualquer forma, o projeto, no seu todo, é viável e oportuno, dai porque somos pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, em 25 de outubro de 1973. – Amaral Peixoto, Presidente – Heitor Dias, Relator 
– Magalhães Pinto – Celso Ramos. 

 
PARECER Nº 603, DE 1973 

 
(Da Comissão do Distrito Federal) 

 
Relator: Sr. Waldemar Alcântara 
O Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal proposição que 

objetiva estabelecer critérios definitivos na fixação da retribuição dos membros do Ministério Público. 
2. A matéria, compreensivelmente, é abordada sob forma dicotômica, ou seja, ocupa-se o Anexo I do 

projeto da determinação dos vencimentos dos membros do Ministério Público da União, ao passo que o 
Anexo II versa idêntico assunto, mas, agora, com pertinência aos membros do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios, e junto ao Tribunal de Contas da União. 

3. No âmbito competencial desta Comissão, cingir-nos-emos a enfocar as disposições referentes ao 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, mesmo porque fica reservado à douta Comissão de 
Serviço Público Civil o pronunciamento global sobre o mérito da proposição. 

4. A relevância dos trabalhos executados pelo Ministério Público, de natureza  
eminentemente jurídica, na busca do fiel cumprimento da lei, e no zelo pela preservação  
do equilíbrio social, hoje, mais do que nunca, em cons- 
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tante ameaça, pelas mais sofisticadas formas de ruptura da unidade comunitária, tal relevância, repetimos, 
é sobejamente reconhecida na própria Exposição de Motivos do Diretor-Geral do DASP, que, transcrevendo 
o notável Pontes de Miranda, enfatizou a posição singular do Ministério Público, verbis: 

"3. Nesse particular, vale ter presente o comentário feito, pelo eminente jurista Pontes de Miranda, à 
Constituição de 1967, no sentido de que 

"A inscrição do Ministério Público na tratação institucional da Constituição, explica-se pela natureza 
obrigatória do ofício. Não se pode cercear ou tolher, ou dirigir a liberdade de juízo, de pensamento e de 
ação do Ministério Público. O de que ele se incumbe é de velar pela observância das leis, decretos, 
regulamentos, resoluções e instruções, de incapazes, de massas e de ausentes. É o órgão, ou conjunto de 
órgãos, pelo qual se exerce o interesse público em que a justiça funcione. Posto que ligado ao ordenamento 
judiciário, não faz parte da Justiça – não é órgão judiciário, mas administrativo. É um dos ramos 
heterotópicos do Poder Executivo, a que a Constituição de 1934 atribuía caráter mais independente dele do 
que o tem outros, e daí a noção de "cooperação nas atividades governamentais", ao lado do Tribunal de 
Contas, anexado ao Poder Legislativo." ("Comentários à Constituição de 1967", vol. IV, pág. 324.) 

4. Tal definição, que se confirma e se enfatiza ante a circunstância de serem as atividades de que se 
trata objeto de lei própria – a Lei Orgânica do Ministério Público –, que as estrutura e delimita em função, 
inclusive, das leis de organização judiciária, demonstra a ausência de identificação com as que integram o 
Serviço Jurídico da União, como com quaisquer das outras que se distribuem pelos Grupos de Categorias 
Funcionais previstos na lei que cuida da sistematização dos cargos necessários às unidades que compõem 
a Administração Pública." 

5. O projeto, providenciando um critério definido, onde se consagra uma forma única de vencimentos 
dos membros do Ministério Público, estirpadas todas as demais de retribuição, que até então perduravam, é 
oportuno, por esse aspecto. 

6. É de se convir, todavia, que o numerário fixado é bastante parco, pouco condizente com o grande 
conhecimento e as ingentes responsabilidades exigidas para os que prestam tão dignificante trabalho, como 
mesmo reconheceu a Exposição de Motivos. 

7. Como se entender um Defensor Público, um Promotor Público, de nossa comunidade, percebendo 
respectivamente Cr$ 3.300,00 e Cr$ 3.900,00? 

8. Como se entender um Procurador da República, com a ingente tarefa de porfiar, judicialmente, 
pelos mais diversos interesses da União, percebendo importâncias entre Cr$ 4.700,00 e Cr$ 5.700,00? 

9. Ministério Público e Magistratura não podem distanciar-se. Devem caminhar pari passu, em tabela 
de retribuição pecuniária idêntica, posto que ambas as funções têm em comum a promoção judicial do zelo 
e do bem-estar comum. 

10. A proposição, contudo, já é um grande esforço sintetizador. As observações feitas, temos certeza, 
de logo serão atendidas pelo Poder Executivo, interessado evidentemente na promoção da Justiça. 

11. Pronunciamo-nos, pois, pela aprovação da matéria. 
Sala das Comissões, em 25 de outubro de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente, no exercício da 

Presidência – Waldemar Alcântara, Relator – José Augusto – Ney Braga – Fernando Corrêa – Antônio 
Fernandes – Heitor Dias. 
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PARECER Nº 604, DE 1973 
 

(Da Comissão de Finanças) 
 
Relator: Sr. Wilson Gonçalves 
Decorre, o presente projeto, de Mensagem Presidencial dispondo sobre a retribuição dos membros 

do Ministério Público. 
O projeto, inspirado na atual programação salarial elaborada pelo Governo Federal, com relação aos 

servidores públicos, foi aprovado na Câmara dos Deputados, com emenda. 
A matéria está convenientemente esclarecida pelo DASP, que, na Exposição de Motivos que 

acompanha a Mensagem, diz: 
"Com tal objetivo, promoveu-se, com a participação efetiva do eminente Chefe do Ministério Público 

da União, a avaliação dos cargos que o integram, quer junto à Justiça comum, quer junto à Justiça 
especializada, de que resultarem os valores mensais de vencimento consignados no anteprojeto de lei." 

Por outro lado, é de salientar a relevância das atividades desempenhadas pelo Ministério Público na 
vida forense, o que reclama, para os seus membros, justa remuneração. 

Com propriedade, esclarece Nogueira Itagiba, em excelente explanação sobre a função do Ministério 
Público: 

"É o Ministério Público uma magistratura organizada para a defesa dos interesses públicos ou dos 
incapazes perante a Justiça. Na França se diz que os juízes vitalícios formam a magistratura sentada, 
enquanto os membros do Ministério Público constituem a magistratura de pé. É o Ministério Público, em 
verdade, uma magistratura autônoma e especial. Atua em nome do Estado, da sociedade e da lei, sem 
atender às determinações dos juízes e obedecer às ordens governamentais." 

("O Pensamento Político Universal e a Constituição Brasileira", página 528.) 
Já se constitui evidência palpável a existência da autonomia funcional do Ministério Público, como 

característica orgânica essencial à sua finalidade e condição inerente ao funcionamento do órgão perante o 
Poder Judiciário, quer promovendo a defesa da coletividade, quer zelando pelo fiel cumprimento da lei e da 
preservação da ordem jurídica. 

O projeto em exame fixa novos valores de vencimentos, ao passo que exclui as vantagens até então 
concedidas, com exceção do adicional por tempo de serviço e o salário-família. 

O artigo 2º, entretanto, ressalva o direito à diferença para os ocupantes de cargos que passem a 
perceber importância inferior aos valores percebidos mensalmente. 

Assim, a medida respeita o princípio da irredutibilidade de vencimentos, o qual encontra crescente 
aplicação nas diversas esferas da Administração Pública. 

A providência expressa no artigo 3º transforma, tão-somente, em cargo comissionado, quando vagar, 
o cargo de Subprocurador-Geral na Justiça Militar. 

Atingindo a 454 cargos, com uma despesa de Cr$ 547.300,00 (quinhentos e sete mil e trezentos 
cruzeiros), a implantação do projeto deverá ser atendida pelos recursos orçamentários próprios dos órgãos 
do Ministério Público, segundo a regra do artigo 4º. 
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Ante o exposto, nada havendo que se possa opor ao projeto, quanto aos seus aspectos financeiros, 

opinamos pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, em 25 de outubro de 1973. – João Cleofas, Presidente – Wilson Gonçalves, 

Relator – Milton Trindade – Celso Ramos – Lourival Baptista – Lenoir Vargas – Alexandre Costa – Emival 
Caiado – Eurico Rezende – Jessé Freire – Mattos Leão. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Os pareceres são favoráveis. Completada assim a instrução 
da matéria, vamos passar à sua apreciação. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. O projeto vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 1973 

 
(Nº 1.545-D/73, na Casa de origem) 

 
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA) 

 
Dispõe sobre a retribuição dos membros do Ministério Público, e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os vencimentos dos membros do Ministério Público da União são os constantes do Anexo II 

desta lei. 
§ 1º Os vencimentos dos membros do Ministério Público junto à Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios e junto ao Tribunal de Contas da União são os constantes do Anexo II desta lei. 
§ 2º A parte variável da remuneração prevista no Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, as 

parcelas correspondentes às diárias de que trata a Lei nº 4.019, de 20 de dezembro de 1961, e respectivas 
absorções, a gratificação de representação de que tratam o art. 12 da Lei nº 5.843, de 6 de dezembro de 
1972, e o parágrafo único do art. 9º do Decreto-lei nº 1.256, de 26 de janeiro de 1973, bem assim a 
gratificação instituída pelo art. 12 do Decreto-lei nº 113, de 25 de novembro de 1967, percebidas, em cada 
caso, pelos membros do Ministério Público, ficam absorvidas pelos vencimentos fixados nos Anexos I e II 
desta lei. 

§ 3º A partir da vigência desta lei, cessará o pagamento das vantagens a que se refere o parágrafo 
anterior, bem assim de todas as outras que venham sendo percebidas, a qualquer título, pelos ocupantes 
dos cargos relacionados nos Anexos, ressalvados, apenas, o salário-família e a gratificação adicional por 
tempo de serviço. 

Art. 2º Aos atuais ocupantes dos cargos do Ministério Público mencionados nos Anexos I e II desta 
lei, que estiverem percebendo, mensalmente, importância superior, ao valor da retribuição decorrente da 
aplicação desta lei, é assegurada a diferença, enquanto neles estiverem investidos. 

Art. 3º O cargo de Subprocurador-Geral junto à Justiça Militar passa a ser de provimento em 
comissão, quando ocorrer a vacância, e conseqüente extinção, do atual cargo de provimento efetivo de 
igual denominação. 

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas pelos recursos orçamentários 
próprios do Ministério Público. 
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Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
ANEXO I 

 
(Artigo 1º da Lei nº     , de     de          de 1973) 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

 

I – Junto à Justiça Comum 

Denominação do Cargo 
Vencimento 

Mensal 
 Cr$ 

  
Procurador-Geral da República .................................................................................................... 9.660,00 
Subprocurador-Geral da República .............................................................................................. 8.200,00 
Procurador da República de Primeira Categoria .......................................................................... 5.700,00 
Procurador da República de Segunda Categoria ......................................................................... 5.300,00 
Procurador da República de Terceira Categoria .......................................................................... 4.700,00 
  

II – Junto à Justiça Militar 

Denominação do Cargo 
Vencimento 

Mensal 
 Cr$ 

  
Procurador-Geral da Justiça Militar .............................................................................................. 8.200,00 
Subprocurador-Geral da Justiça Militar ........................................................................................ 6.200,00 
Procurador de Primeira Categoria ................................................................................................ 5.300,00 
Procurador de Segunda Categoria ............................................................................................... 4.900,00 
Procurador de Terceira Categoria ................................................................................................ 4.200,00 
Advogado de Ofício de 2ª entrância ............................................................................................. 3.300,00 
Advogado de Ofício de 1ª entrância ............................................................................................. 3.000,00 
  

III – Junto à Justiça do Trabalho 

Denominação do Cargo 
Vencimento 

Mensal  
Cr$ 

  
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho .................................................................................... 8.200,00 
Procurador do Trabalho de Primeira Categoria ............................................................................ 5.300,00 
Procurador do Trabalho de Segunda Categoria ........................................................................... 4.900,00 
Procurador Adjunto ....................................................................................................................... 4.200,00 
  
 

ANEXO II 
 

(§ 1º do artigo 1º da Lei nº     , de     de          de 1973) 
 

I – Ministério Público junto à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 

Denominação do Cargo 
Vencimento 

Mensal  
Cr$ 

  
Procurador-Geral .......................................................................................................................... 7.200,00 
Subprocurador .............................................................................................................................. 6.100,00 
Curador ......................................................................................................................................... 5.300,00 
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Denominação do Cargo 
Vencimento 

Mensal  
Cr$ 

  
Promotor Público ........................................................................................................................... 4.700,00 
Promotor Substituto........................................................................................................................ 3.900,00 
Defensor Público ........................................................................................................................... 3.300,00 
  

II – Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União 

Denominação do Cargo 
Vencimento 

Mensal  
Cr$ 

  
Procurador-Geral ........................................................................................................................... 8.200,00 
Adjunto de Procurador .................................................................................................................. 5.300,00 
  

 
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Não há oradores inscritos para esta oportunidade. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a do dia 29, a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 
 
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 

nº 570, de 1973), do Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 1973 (nº 595-C/72, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a retroatividade da opção pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, criado pela Lei nº 
5.107, de 13 de setembro de 1966. 
 

2 
 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
nº 564, de 1973), do Projeto de Lei do Senado nº 14, de 1973, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
que dá nova redação ao art. 488 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, assegurando a redução na jornada diária do empregado durante o prazo do aviso 
prévio, seja ele o notificante ou o notificado. 

 
Está encerrada a Sessão. 
 

(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 30 minutos.) 



163ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 29 DE OUTUBRO DE 1973 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. PAULO TORRES 
 
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – José Lindoso – Cattete Pinheiro – Renato Franco – Alexandre 

Costa – Clodomir Milet – José Sarney – Fausto Castelo-Branco – Petrônio Portella – Helvídio Nunes – 
Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Luís de Barros – Arnon de Mello – Luiz Cavalcante – Leandro 
Maciel – Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Paulo Torres – 
Gustavo Capanema – Benedito Ferreira – Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Mattos Leão – Ney Braga – 
Daniel Krieger – Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
OFÍCIO 

 
DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 37, DE 1973 

 
(Nº 126-B/73, na Câmara dos Deputados) 

 
Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica, firmado entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia, em La Paz, a 10 de julho de 1973. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica, firmado entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia, em La Paz, a 10 de julho 
de 1973. 

Art. 2º Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

MENSAGEM Nº 249, DE 1973 
 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
De conformidade com o disposto no art. 44, item I, da Constituição Federal, tenho a honra de 

submeter à alta apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica, 
firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia, em La 
Paz, a 10 de julho de 1973. 

Brasília, em 13 de agosto de 1973. – Emílio G. Médici. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCT/DAM-II/DAI/ARC/291/644 (B46) (B30), DE 9 DE AGOSTO DE 1973, 

DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 
A Sua Excelência o Senhor 
General-de-Exército Emílio Garrastazu Médici. 
Presidente da República. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa Excelência o texto do Acordo Básico de 

Cooperação Técnica e Científica entre o Brasil e a Bolívia, assinado em La Paz, em 10 de julho do corrente 
ano, por ocasião de minha recente visita à Bolívia. 

2. O Acordo visa a intensificar e sistematizar a cooperação técnica entre os dois países. Define as 
modalidades da cooperação e estipula que cada projeto específico de cooperação técnica seja objeto de 
convênio complementar, no qual se determinarão os cronogramas de trabalho e as obrigações, inclusive 
financeiras, de ambas as Partes. 

3. O Acordo prevê, ainda que caberá à Comissão Mista Brasileira-Boliviana de Cooperação 
Econômica e Técnica demarcar as áreas prioritárias para a realização dos projetos, aprová-los e avaliá-los. 

4. Encareço a Vossa Excelência a conveniência de o Governo brasileiro ratificar o presente Acordo, 
sendo para tanto necessário a prévia aprovação do Congresso Nacional, conforme os termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição Federal. 

5. Submeto, pois, projeto de mensagem presidencial, para que Vossa Excelência, se assim houver 
por bem, encaminhe o anexo texto do instrumento à aprovação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu 
mais profundo respeito. – Mário Gibson Barboza. 

 
ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA BOLÍVIA 
 
O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia. 
Animados pelo desejo de fortalecer os tradicionais laços de amizade existentes entre as suas Nações 

e 
Reconhecendo as vantagens recíprocas que resultariam de uma cooperação técnica e científica mais 

estreita e mais bem ordenada, em campos de interesse mútuo, 
Concordam no seguinte: 

 
Artigo I 

 
As Partes Contratantes comprometem-se a elaborar e executar, de comum acordo, programas e 

projetos de cooperação técnica e científica. 
2. Os programas e projetos de cooperação técnica e científica a que faz referência o presente Acordo 

Básico serão objeta de ajustes complementares, que especificarão os objetivos de tais programas e 
projetos, os cronogramas de trabalho, bem como as obrigações, inclusive financeiras, de cada uma das 
Partes Contratantes. 
 

Artigo II 
 
Para os fins do presente Acordo, a cooperação técnica e científica entre os dois países poderá 

assumir as seguintes formas: 
a) elaboração e execução conjuntas de programas e projetos de pesquisa técnico-científica; 



– 427 – 
 
b) organização de seminários e conferências; 
c) realização de programas de estágio para treinamento de pessoal; 
d) troca de informações e documentação; 
e) prestação de serviços de consultoria; ou 
f) qualquer outra modalidade convencionada pelas Partes Contratantes. 
2. Na execução das diversas formas de cooperação técnica e científica poderão ser utilizados os 

seguintes meios: 
a) envio de técnicos, individualmente ou em grupos; 
b) concessão de bolsas de estudo para o aperfeiçoamento profissional; 
c) envio de equipamento indispensável à realização de projetos específicos. 

 
Artigo III 

 
Cada uma das Partes Contratantes poderá, a qualquer momento, apresentar à outra, através dos 

canais diplomáticos usuais, solicitação de cooperação técnica ou científica. 
2. Caberá às seções brasileira e boliviana da Comissão Mista de Cooperação Econômica e Técnica, 

criada pelo Convênio de Cooperação Econômica e Técnica, de 29 de março de 1968: 
a) determinar as áreas prioritárias para a realização de projetos específicos de cooperação técnica e 

científica; 
b) analisar, propor ou aprovar programas ou projetos de cooperação técnica e científica; e 
c) avaliar os resultados da execução dos projetos específicos. 

 
Artigo IV 

 
As Partes Contratantes procurarão vincular os programas e projetos de cooperação técnica e 

científica aos programas e projetos em execução e sempre que o julgarem conveniente, solicitarão a 
participação de organismos internacionais na implementação e coordenação dos programas e projetos 
realizados no quadro do presente Acordo. 
 

Artigo V 
 
Aplicar-se-ão os funcionários e peritos de cada uma das Partes Contratantes, designados para 

trabalhar no território da outra, as normas vigentes no país sobre os privilégios e isenções dos funcionários 
e peritos das Nações Unidas. 
 

Artigo VI 
 

Aplicar-se-ão aos equipamentos e materiais eventualmente fornecidos, a qualquer título, por um 
Governo a outro, no quadro de projetos de cooperação técnica e científica, as normas que regem a entrada 
no País de equipamentos e materiais fornecidos pelas Nações Unidas a seus projetos e programas de 
cooperação técnica e científica. 
 

Artigo VII 
 
Caberá aos respectivos órgãos nacionais, encarregados da cooperação técnica e de acordo com a 

legislação interna vigente nos dois países, programar e coordenar a execução dos programas e projetos 
previstos neste Acordo Básico e realizar a tramitação necessária. No caso do Brasil, tais atribuições cabem 
ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério do Planejamento e Coordenação-Geral, e no caso da 
Bolívia, ao Ministério das Relações Exteriores e Culto e à Secretaria do Conselho Nacional de Economia e 
Planejamento. 
 

Artigo VIII 
 
Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra da conclusão das formalidades necessárias à 

entrada em vigor do presente Acordo, o qual terá vigência a partir da data da última dessas notificações. 
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Artigo IX 
 

A validade do presente Acordo Básico será de dois anos, prorrogáveis automaticamente por iguais 
períodos, salvo se uma das Partes comunicar à outra, com antecedência mínima de seis meses, sua 
decisão em contrário. 

2. O presente Acordo poderá ser denunciado por qualquer das Partes Contratantes e seus efeitos 
cessarão seis meses após a data da denúncia. 

3. A denúncia não afetará os programas e projetos em execução, salvo quando as Partes 
Contratantes convierem diversamente. 

 
Artigo X 

 
O presente Acordo é firmado em quatro exemplares, sendo dois na língua portuguesa e dois na 

língua espanhola, fazendo todos os textos igualmente fé. 
2. Feito na cidade de La Paz aos dez dias do mês de julho de 1973. 
Pelo Governo da República Federativa do Brasil. – a) Mário Gibson Barboza. 
Pelo Governo da República da Bolívia. – a) Mario R. Gutierrez Gutierrez. 
(Às Comissões de Relações Exteriores e de Educação e Cultura.) 

 
PARECERES 

 
PARECER Nº 605, DE 1973 

 
Da Comissão de Minas e Energia, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 1973 (nº 1.246-B/73, 

na Casa de origem), que denomina de "Almirante Álvaro Alberto" a Central Nuclear de Angra dos Reis, 
localizada no Estado do Rio de Janeiro. 

 
Relator: Sr. Leandro Maciel 
Pelo Projeto de Lei, ora submetido ao exame desta Comissão, a Central Nuclear de Angra dos Reis 

passará a denominar-se Central Almirante Álvaro Alberto. O objetivo – conforme expressa a justificativa – é 
homenagear o ilustre Oficial da nossa Marinha de Guerra, cujos méritos e atitudes o tornaram merecedor do 
respeito nacional. 

A proposição é de autoria do Deputado Marcelo Medeiros. Na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara, foi considerada constitucional e jurídica; na Comissão de Minas e Energia, teve Parecer favorável; 
no Plenário, foi aprovada por unanimidade. 

O Almirante Álvaro Alberto da Motta e Silva há muito vinculou seu nome aos problemas nucleares. 
Representante do Brasil na Comissão de Energia Atômica da Organização das Nações Unidas, em 1946 e 
1947, coube-lhe presidir esse órgão especializado, em duas oportunidades (julho-agosto de 1946 e agosto 
de 1947). O desempenho com que se houve tornou-o alvo de distinções e a Chefia da Delegação Brasileira 
na ONU fez, sobre ele, referências que foram publicadas em Boletins da Marinha. 

Inúmeras vezes convocado a opinar, em questões de energia produzida por materiais físseis, o 
Almirante Álvaro Alberto presidiu a Comissão encarregada pelo Presidente da República, de organizar o 
anteprojeto encaminhado ao Congresso Nacional criando o Conselho Nacional de Pesquisas, e que 
resultou na Lei nº 1.310, de 15 de janeiro de 1951. Constituindo o CNPq, o Almirante foi nomeado para 
presidi-lo. Permaneceu no cargo, de abril de 1951 a março de 1955. Ao deixar o posto, a pedido, recebeu 
do Presidente da República "uma carta, que vale por uma consagração e que foi publicada no Boletim da 
Marinha, nº 26, de 1-7-55". 

Durante sua administração, promoveu a criação, na estrutura do Conselho Nacional de Pesquisas, do 
Instituto de Matemática Pura e Aplicada (1952), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (1952), do 
Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (1954) e da Comissão de Energia Atômica (1955). 
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Foi ele quem elaborou o plano da Política Nacional de Energia Atômica, aprovado pelo Governo, em 

1953, e que estava em execução, quando solicitou exoneração da Presidência do Conselho. Cabe-lhe 
também o esforço – fundamentado no estudo das soluções então vigentes ou esboçadas nos centros mais 
adiantados nessa tecnologia – que levou o Brasil a ser "o primeiro país a adotar oficialmente o emprego do 
Urânio levemente enriquecido, e o processo das ultra-centrífugas para obtê-lo." Para tanto, adquiriu três 
ultracentrífugas, ora mantidas no IBT de São Paulo. Esses aparelhos destinam-se ao treinamento e à 
formação de técnicos. A respeito, informa-se nos meios científicos: 

"O minério que forneceria o Urânio a ser devidamente tratado, sairia das jazidas de Poços de Caldas. 
Todavia, com a saída do autor do plano, foi este suspenso, e negada capacidade àquelas jazidas, bem 
como ao processo das ultracentrífugas. 

Hoje, a Inglaterra, a Alemanha Ocidental e Holanda uniram-se e montaram grandes usinas para 
explorar em larga escala tal processo; e os técnicos brasileiros restauraram o valor econômico das jazidas 
uraníferas de Poças de Caldas, de novo consideradas, dentre as conhecidas, as melhores. Tanto que se 
encontram em plena atividade produtiva." 

A usina de Angra dos Reis que, pelo Projeto, deverá chamar-se Almirante Álvaro Alberto, estará, por 
volta de 1977/78, produzindo 600 mil KW. O importante é que ela vai permitir a formação de técnicos 
capazes de projetar, construir e operar usinas nucleares. Isso representa estímulo ao estudo: a) do 
aproveitamento racional das matérias físseis e fósseis encontradas no Brasil; b) dos tipos de reatores mais 
convenientes para o nosso desenvolvimento no setor. 

Evidentemente, a usina de Angra dos Reis constitui o primeiro passo, o ingresso do Brasil na era do 
átomo. Na década de 80, conforme as previsões oficiais, nosso País desenvolverá novos projetos de 
energia nuclear, compelido pelas seguintes razões, há pouco, expostas pelo Sr. Lucas Nogueira Garcez, 
Presidente das Centrais Elétricas de São Paulo: 

1) Na Região Sudeste (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Guanabara e São Paulo), àquela 
época, praticamente todos os recursos hidráulicos já terão sido aproveitados ou estarão em vias de plena 
utilização. 

Essa é a área de maior consumo de energia, que responde por 70% da produção industrial, 45% da 
produção agrícola e abriga 40% da população do País; 

2) boa parte do potencial de 150 milhões de KW está localizada na Bacia Amazônica. Para que a 
Região Sudeste pudesse aproveitar esta energia, seriam necessários sistemas de transmissão de milhares 
de quilômetros de extensão, o que é inexeqüível no momento com os processos convencionais; 

3) as centrais geradoras térmicas nos países industrializados respondem em média, por 70% do total. 
No Brasil, os recursos minerais conhecidos no momento parecem limitar tal tipo de aproveitamento: o nosso 
carvão é pobre e, quanto ao óleo cru, a produção tem crescido, porém o consumo aumenta em maior 
velocidade; 

4) a usina de Itaipu deverá ter suas primeiras unidades produzindo, em 1982, permitindo 
aproveitamento total de 10 milhões de KW – 85% do que o País produz. 

O Projeto objetiva o "reconhecimento público" do trabalho pioneiro desenvolvido pelo Almirante Álvaro 
Alberto cujo curriculum vitae acompanha este parecer, a fim de que possa ser consultado pelos que 
desejarem esclarecimentos a respeito do ilustre militar. 

A usina de Angra dos Reis é a primeira experiência brasileira, no ramo da produção de energia 
nuclear. 

Entendemos justa a homenagem. Somos, por isso mesmo, pela aprovação do presente Projeto de 
Lei. 

Sala das Comissões, em 18 de outubro de 1973. – Lenoir Vargas, no exercício da Presidência – 
Leandro Maciel, Relator – Antônio Fernandes – Luiz Cavalcante – Danton Jobim. 
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"CURRICULUM VITAE" 
 

Vice-Almirante (Ref.º) Álvaro Alberto da Motta e Silva 
 
1 – Dados pessoais: 
Filho de Dr. Álvaro Alberto da Silva e D. Maria Teixeira da Motta e Silva. Casado com D. Thereza 

Otero Álvaro Alberto. Pai do Capitão-de-Fragata Álvaro Alberto Filho (falecido), do Engenheiro Civil 
Leonardo Otero Álvaro Alberto e de D. Tereza Álvaro Alberto Freire de Carvalho. 

Recebeu de sua mãe instrução primária e secundária, ex-aluno do Instituto Dupuich, de Bruxelas. 
Recebeu instrução superior na Escola Naval (1906-1909) e na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. 
Também recebeu instrução científica de seu pai, especialmente Química. 

 
2 – Carreira e trabalhos realizados: 
Na escola e a bordo de 1906 a 1916, tendo servido no Navio-Escola "Benjamin Constant", no Navio-

Escola "1º de Março", no cruzador "Tamandaré", nos Couraçados "Deodoro", "Floriano" e "Minas Gerais", 
na Flotilha do Amazonas, na Escola Modelo de Aprendizes Marinheiros do Rio Grande do Norte, no Contra-
torpedeiro "Alagoas". Ingressando no magistério da Escola Naval, foi instrutor e Catedrático, e em 1942 
Chefe do Departamento de Ciências Físicas. Conforme a Ordem do Dia de 10 de março de 1911, foi 
elogiado pelo Governo "pela coragem e sangue frio revelados", tendo "tombado ferido no seu posto, em 
defesa do princípio da autoridade", do lado do bravo Baptista das Neves, que o mandou transportar para o 
Hospital Central da Marinha. 

Membro titular da Academia Brasileira de Ciências em 1921, dela foi 2º-Secretário (1923). 1º-
Secretário (1925), Secretário-Geral (1927), Vice-Presidente (1929) e Presidente (1935-1937), (1941-1951). 

Membros das seguintes entidades: 
Associação Química do Brasil, American Chemical Society, Society of Chemical Industry (Londres), 

Societé de Chemie Industriele (Paris), Associatión Química Del Perú, Instituto Técnico Naval em cuja 
reorganização cooperou (1918), Sociedade de Engenharia, Clube de Engenharia. Fez parte da Comissão 
designada para selecionar os primeiros professores da Escola Nacional de Química (1933-1934). 

Reeleito, em vários períodos sucessivos, preside o Diretório Central da Liga da Defesa Nacional, no 
esforço desta colenda entidade para cumprir o programa criado por Olavo Bilac e seus colaboradores da 
grande Campanha de culto às tradições pátrias. 

Realizou numerosas conferências técnicas na Escola Superior de Guerra, nas Escolas do Estado-
Maior do Exército e da Aeronáutica, na Escola de Guerra Naval, na Escola Técnica do Exército, na 
Faculdade Paulista de Medicina, na Escola de Engenharia da Universidade de Minas Gerais, bem como na 
Escola Naval, depois de terminado o exercício do Professor. 

Fez parte da Congregação inicial da Universidade Lafayette, atualmente Universidade do Estado da 
Guanabara. 

Presidente da Sociedade Brasileira de Química (1926-1928), da qual foi um dos fundadores. 
Presidiu o III Congresso Sul-Americano de Química, reunido no Rio, em 1937. 
Representante do Brasil na Union Internationale de la Chimie Pure et Appliquée (1924-1936). 
Representante do Brasil na Comissão de Energia Atômica das Nações Unidas, em 1946 e 1947, 

havendo sido indicado ao Governo pela unanimidade dos órgãos e personalidades consultadas. 
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Presidiu essa Comissão em julho-agosto de 1946 e em agosto de 1947, havendo merecido da Chefia 

da Delegação Brasileira junto às Nações Unidas as referências publicadas em Boletins da Marinha. 
Fez conferências científicas na Catholic University of America, em Washington, DC, em 1948. 
Participou dos trabalhos de bancas examinadoras, em vários concursos para Professor da Escola 

Nacional de Engenharia, na Escola Politécnica de São Paulo e na Faculdade de Ciências da Universidade 
do Rio de Janeiro (hoje, do Estado da Guanabara). 

Presidiu a Comissão incumbida pelo Chefe da Nação de organizar o anteprojeto enviado ao 
Congresso Nacional para a criação do Conselho Nacional de Pesquisas, e de que resultou a Lei nº 1.310, 
de 15 de janeiro de 1951. 

Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas de abril de 1951 a março de 1955. Ao deixar, a 
pedido, esse cargo, recebeu do saudoso Presidente da República, João Café Filho, uma carta, que vale por 
uma consagração e foi publicada no Boletim da Marinha, nº 26 de 1º-7-55. 

Promoveu a criação, na órbita deste Conselho, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (1952), do 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (1952), do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação 
(1954) e da Comissão de Energia Atômica (1955). 

Elaborou o plano da Política Nacional da Energia Atômica, aprovado pelo Governo em 1953 e que 
estava sendo posto em prática quando deixou, a pedido, a presidência do Conselho. Por sua iniciativa, 
baseada no estudo das soluções então vigentes ou esboçadas nos países mais adiantados nessa 
tecnologia, foi o Brasil o primeiro a adotar oficialmente o emprego do Urânio levemente enriquecido, e o 
processo das ultracentrífugas para obtê-lo, havendo adquirido três destes aparelhos ora mantidos no IBT de 
São Paulo. Essas ultracentrífugas destinavam-se ao treinamento e formação de técnicos. O Minério de 
urânio que forneceria o Urânio a ser devidamente tratado, seria fornecido pelas jazidas de Poços de Caldas. 
Depois da saída do autor do plano, foi este suspenso, e negado a capacidade daquelas jazidas, bem como 
do processo das ultracentrífugas. 

Hoje, a Inglaterra, a Alemanha Ocidental e a Holanda uniram-se e montaram grandes usinas para 
explorar em larga escala este processo, e os técnicos brasileiros restauraram o valor econômico das jazidas 
uraníferas de Poços de Caldas, de novo consideradas dentre as conhecidas as melhores e que se 
encontram em plena atividade produtiva. 

Ao regressar da Comissão de Energia Atômica das Nações Unidas, recebeu em sessão especial da 
Academia Brasileira de Ciências, um diploma subscrito pela totalidade dos Membros titulares (1948). O 
Ministério do Exército conferiu-lhe um diploma de Cooperação meritória na execução da Lei do Serviço 
Militar (1969). Sócio titular da Sociedade Sul-Rio-Grandense (1969). 

Autor de trabalhos sobre Filosofia, Ciências, História das Ciências, Físico Química, Química, Pólvoras 
e Explosivos Industriais e Militares, Energia Atômica, Física Matemática etc. 

Levantamento Hidrográfico da Costa do Pará (1914). 
Foi orador do Clube Naval nas sessões magnas de 11 de junho de 1929 e 1939. 
Fez parte da comissão que remodelou e fez reaparecer o Boletim do Clube Naval (1918). 
Restaurou (1919-1924) parte da Obra de seu pai sobre os explosivos e pólvoras à base de quanidina 

e denominados genericamente "Brasilita". Esse trabalho, traduzido num Relatório entregue à Diretoria de 
Armamento da Marinha, foi, pelo sábio Diretor Almirante Justino de Campos Lomba, considerado "uma 
iniciativa de interesse Nacional". 
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Convém assinalar a impossibilidade de encontrar no mercado um composto de guanidina para obter 

os utilizados na preparação do picrato e outros aplicados na tecnologia adotada pelo Dr. Álvaro Alberto, que 
os produziu a partir do sulfocianato de amônio. Foi preciso, de início, preparar este composto a partir do 
sulfeto de carbono, álcool e amoníaco. Mas estas dificuldades foram vencidas e fabricadas amostras para 
os fins visados. A medida da velocidade de detonação pelo processo Dautriche, a prova de estabilidade 
química de Vírola e outros ensaios técnicos foram pela primeira vez realizados em nosso País. 

Foi o primeiro a produzir, entre nós (Escola Naval 1940-1945) a azida de chumbo, cuja 
industrialização promoveu (1940-46) e, a seguir em seu laboratório particular, conseguiu fabricar, em escala 
semi-industrial, as uréias substituídas do tipo "Centralite", utilizadas como estabilizantes e gelatinizantes das 
pólvoras sem dissolvente volátil, e "Akardit", como estabilizante, também de grande importância em 
propelentes modernos. 

Publicou trabalhos científicos e tecnológicos nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, na 
Revista Marítima Brasileira, Boletim do Clube Naval, "Jornal do Comércio", Proceedings of The Naval 
Institute (Anápolis 1926), "Explosivstoffe" (Bonn 1955), Memórias Históricas na Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro. 

Em Notas sobre a Resistência dos meios, no Boletim do Clube Naval (1919-1921) encontra-se o 
primeiro trabalho entre nós publicado, a respeito da Análise Dimensional. Em 1922, publicou um folheto, 
sobre a estabilidade química da Nitrocelulose, da Nitroglicerina e das Pólvoras sem fumaça. Em 1923 
apresentou à Academia Brasileira de Ciências u'a memória em que estuda o processo geral da estabilidade 
das matérias explosivas. 

Elaborou vários relatórios e pareceres técnicos. Dentre estes, resultou (1939) uma Obra então 
confidencial, em 2 volume, com 632 páginas mimeografadas, a cujo respeito o Chefe do Estado-Maior da 
Armada, sugerindo ao Ministro a conveniência de ser impresso para melhor aproveitamento da Marinha, 
opinava "tratar-se de um trabalho científico de grande envergadura", "obra de consulta do mais alto 
interesse, parecendo mesmo ser presentemente a única do gênero", a respeito das "pólvoras sem 
dissolvente volátil". 

Publicou nos anais da Academia Brasileira de Ciências uma série de memórias sobre as "Reações 
entre sólidos", que foram os primeiros trabalhos aqui vindos a lume (1931-34), mereceram aprovações do 
principal autor dessa teoria J. Arvid Hedvall, foram retomados por ilustres brasileiros. 

Sua contribuição para o estudo dos explosivos é lembrada em obras de J. Pepin Lehalleur (Paris 
1935), E. Federoff (Princeton 1960). Stettbacher (Mannheim 1955), e em várias Revistas centrais e 
Relatórios Anuais sobre o progresso da Química, de grandes Sociedades de âmbito mundial. 

Durante o período em que exerceu o magistério na Escola Naval, expôs em aula e fez publicar muitas 
outras investigações técnicas, como fórmulas para cálculo do poder erosivo das pólvoras, o que conseguiu 
integrando a equação diferencial que rege esse fenômeno, segundo Vieille, confrontando os seus com os 
dados numéricos constantes da literatura técnica então atualizada. Obteve uma fórmula mais simples para 
cálculo das temperaturas dos gases da combustão das pólvoras. Apresentou duas deduções de fórmulas 
mais simples para o cálculo da reconcentração dos banhos sulfonítricos residuais (1927) da nitração na 
obtenção de certos ésteres nítricos. (Nitrocelulose e Nitroglicerina). O ilustre General Orlando Rangel 
quando Oficial Superior, para orientação da Fábrica Presidente Vargas (Piquete) fez um estudo comparativo 
das fórmulas brasileiras com as em uso nos países da mais avançada tecnologia, ficando demonstrada a 
equivalência no rigor e a maior simplicidade do cálculo pelas soluções nacionais. Outro trabalho tecnológico 
é a Teoria do Poder Detonador dos explosivos para provocar a detonação de outros. 

A Ordem do Dia nº 31, de 22 de abril de 1925, publica as razões experimentais  
que motivaram o despacho do Sr. Ministro da Marinha, declarando re- 
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gulamentares para pintura de Carenas, as tintas antivegetativas denominadas "Polivalentes", invento do 
então Comandante Álvaro Alberto. Em vista dos resultados apresentados pelo uso corrente, e sobretudo do 
que se verificara com o casco do Encouraçado "Minas Gerais", comunicado pelo seu Comandante, o 
Capitão-de-Mar-e-Guerra Adalberto Nunes, em janeiro de 1928, resolveu a Marinha fabricar toda a tinta de 
que necessitasse. O inventor, consultado, declarou então que reiterava a oferta das fórmulas e técnicas de 
fabricação, oferta feita sem quaisquer ônus para a Marinha. 

Para só lembrar dois trabalhos de feição científica, citem-se a memória intitulada "sobre a expressão 
analítica da lei de Van't Hoff", em que se encontra uma generalização da conhecida regra empírica, da 
variação da velocidade das reações químicas com a temperatura. 

Outro trabalho que merece ser mencionado é referente ao papel da energia livre de ativação, no 
fenômeno da reação química (1945). Convém fazer rápida referência a trabalhos inéditos. Dentre estes, a 
Congregação da Escola Naval aprovou em 1921, uma memória sobre "Racionalização das equações a n 
radicais quadrados, sem termos racionais" (1916). Outra memória "sobre as teorias da capilaridade", 1ª 
parte, contém as Teorias de Clairaut e de Laplace (manuscrito, 1916), "A Contribuição dos Jesuítas para as 
Ciências Físicas" manuscrito 1940). 

A obra mais extensa é "À Margem da Ciência", coleção de conferências e estudos da História e 
Filosofia da Ciência, em quatro tomos; tem por complemento "Opúsculos", com uma parte contendo 
memórias e comunicações científicas e tecnológicas, outras reúnem "Ensaios e Alocuções" e, finalmente, 
"Esboços e Perfis". 

Recentemente o Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro ao festejar o seu 25º 
aniversário de fundação o distinguiu com uma medalha especial comemorativa; a Sociedade Brasileira de 
Geografia concedeu-lhe uma distinção excepcional e o Governador do Estado da Guanabara, Embaixador 
Francisco Negrão de Lima, sob proposta do Secretário de Estado de Ciências e Tecnologia, Professor 
Arnaldo Niskier. (1969) instituiu o Prêmio Almirante Álvaro Alberto, a maior recompensa à contribuição para 
o progresso da Ciência e da Tecnologia e o primeiro criado no Brasil, a ser outorgado anualmente a 
professores e pesquisadores de nível mental superior bem como médio e escolar. Esse alto galardão já foi 
por duas vezes distribuído, e o exemplo está sendo seguido em outros Estados. 

 
3 – Títulos honoríficos: 
Membro honorário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1942). Professor "Honoris causa" da 

Universidade do Brasil (Universidade Federal do Rio de Janeiro); Professor honorário da Universidade de 
Minas Gerais; membro da "Arbeitsgemeinshaft für Forschungdes Landes Nordrhein-Westfalen". Contra-
Almirante Honorário, por Lei especial de 5 de junho de 1948, em atendimento a uma resolução do Conselho 
do Almirantado, transmitida ao Senador F. Gallotti pelo Ministro da Marinha; mais tarde efetivado no posto 
(1954) e promovido a Vice-Almirante (1955). Conforme fez púbico o Boletim da Marinha, nº 26 de 1948, a 
concessão foi feita "em reconhecimento dos relevantes e excepcionais serviços prestados à Marinha e ao 
Brasil". 

 
4 – Condecorações recebidas: 
Prêmio Greenhalg (Escola Naval, 1909), medalha de ouro. 
Prêmio Einstein, por concurso público (Academia Brasileira de Ciências, 1939), medalha de ouro. 
Prêmio "Revista Marítima Brasileira" (1947), medalha de ouro. 
Grande Oficial da Ordem Nacional do Mérito (1950), em virtude de um  

memorial, subscrito pela quase totalidade dos sócios do Clube Naval. A entrega 
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foi feita na sessão magna de 11 de junho, presidida pelo Presidente da República, General Eurico Gaspar 
Dutra. 

– Grande Oficial da Ordem do Mérito Naval (1958). 
– Grande Oficial da Ordem do Mérito Militar (Exército). 
– Serviço Militar (medalha de ouro com passadeira de platina). 
– Medalhas das 1ª e 2ª guerras mundiais. 
– Salvamento no mar, duas medalhas de prata (1914 e 1916). 
– Serviços prestados ao Jardim Botânico (Decreto na pasta de Agricultura). 
– Mérito Cívico (Guanabara). 
– Jubileu de prata da Radiodifusão (Ministério da Educação e Cultura; medalha de bronze). 

 
PARECER Nº 606, DE 1973 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 113, de 1973-DF, que 

fixa valores de vencimentos dos Cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Serviço Civil do 
Distrito Federal, e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Osires Teixeira 
Encaminhado pelo Senhor Presidente da República, o projeto em exame fixa os valores dos 

vencimentos dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Serviço Civil do Distrito 
Federal, e dá outras providências". 

2. A Exposição de Motivos dirigida ao Chefe do Executivo Federal pelo Senhor Governador do Distrito 
Federal salienta o seguinte: 

"O Plano de retribuição acima mencionado, atendendo ao disposto no art. 108, § 1º, da Constituição, 
deverá ser idêntico ao da União, estabelecido através da Lei nº 5.848, de 6 de dezembro de 1972, mesmo 
porque idênticos foram os critérios adotados para a classificação dos cargos que integram as Categorias do 
Grupo. A única diferença do plano de retribuição do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do 
Serviço Civil do Distrito Federal, é que dele constam apenas três níveis, iguais aos três primeiros níveis do 
Plano da União, pois, na Administração do Distrito Federal, não foram encontrados cargos de complexidade, 
responsabilidade, autonomia de ação e representatividade iguais ou equivalentes às dos cargos federais 
classificados no quarto e último nível da escala adotada pela União." 

3. Coerente com a Exposição de Motivos acima transcrita, o projeto adotou apenas três níveis para o 
Grupo em questão, distribuídos sob a classificação de DAS – 3, – 2, e – 1, com a retribuição mensal no 
valor de Cr$ 7.100,00, Cr$ 6.600,00 e Cr$ 6.100,00, respectivamente. 

A exemplo do que foi adotado para o Grupo idêntico do Poder Executivo Federal, a proposição 
estabelece, ainda, o seguinte: 

a) As gratificações pelo exercício em regime integral e dedicação exclusiva, as diárias de que trata a 
Lei nº 4.019, de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorções, bem como as parcelas da gratificação 
de que trata a Lei nº 5.769, de 20 de dezembro de 1971, e a parte variável da remuneração prevista na Lei 
nº 5.609, de 17 de setembro de 1970, referentes a cargos e funções em comissão que integrarão o Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores, são absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos ora fixados. 

b) O servidor de órgão da Administração Direta ou de entidade autárquica do  
Distrito Federal, nomeado para cargo em comissão, perderá durante o período  
que o exercer, o vencimento ou salário do cargo efetivo ou emprego de que for  
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ocupante, bem como qualquer vantagem acessória porventura percebida, ressalvada a gratificação 
adicional por tempo de serviço. 

c) O servidor da Administração federal, estadual e municipal, de sociedade de economia mista, 
empresa pública, bem como de fundação, nomeado para cargo integrante do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores, poderá optar pelo vencimento ou salário percebido na origem, permitindo-se-
lhe, nesta hipótese, uma complementação salarial correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do cargo 
em comissão em que estiver servindo. 

d) aos que ocuparem os cargos em comissão a que se refere o projeto, não será admitida qualquer 
vantagem remunerativa relacionada com a prestação de serviço extraordinário e com a gratificação pela 
representação de gabinete. 

4. O projeto, como se vê, guarda perfeita harmonia com a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, 
que estabelece diretrizes para classificação de cargos do Serviço Público Civil da União e das autarquias 
federais, e, que, no seu art. 15, especificamente, determina: 

"Para efeito do disposto no art. 108, § 1º, da Constituição, as diretrizes estabelecidas nesta lei, 
inclusive o disposto no art. 14 e seu parágrafo único, se aplicarão à classificação dos cargos do Poder 
Legislativo, do Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas da União e do Distrito Federal, bem como à 
classificação dos Territórios e do Distrito Federal." 

5. Vale frisar, por oportuno, que, como foi dito na Exposição de Motivos do Governador do Distrito 
Federal, que se pretende com a matéria em pauta é uma adaptação satisfatória do que foi feito para o 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Poder Executivo Federal, cuja Lei nº 5.884, de 6 de 
dezembro de 1972, serviu de espelho aos elaboradores desta proposição. 

6. Assim, podemos afirmar que a preocupação em uniformizar a legislação sobre funcionários 
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, quer prestem serviços 
ao Executivo, Legislativo ou Judiciário, contida no art. 108, § 1º, da nossa carta Constitucional, foi 
observada. 

7. Uma emenda, no entanto, nos ocorre fazer, para melhor disciplinar o art. 4º do Projeto, que, da 
forma em que está redigido, legisla para outras unidades da federação, quando prescreve que "o servidor 
de órgão da Administração federal, estadual e municipal... nomeado para cargo integrante do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores, poderá optar pelo vencimento ou salário percebido no órgão de 
origem e continuará a contribuir para a instituição de previdência a que for filiado", sendo-lhe atribuída (§ 1º 
do mesmo artigo) uma gratificação como complemento salarial. Melhor seria estabelecer, com maior 
clareza, que o servidor federal, estadual ou municipal, posto à disposição do Governo do Distrito Federal, 
como ônus para o órgão de origem, para exercer cargo integrante do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores, poderá manifestar opção pelo vencimento do cargo em comissão ou por uma complementação 
salarial correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do vencimento do cargo em que estiver em 
exercício. 

8. Em face do exposto, opinamos pela constitucionalidade e juridicidade do projeto em estudo, com a 
seguinte emenda: 

 
EMENDA Nº 1-CCJ 

 
O art. 4º e seu parágrafo único passarão a ter a seguinte redação: 
"Art. 4º – O Servidor de órgão da Administração federal, estadual e municipal, de sociedade de 

economia mista, de empresa pública, bem como de função, quando posto à disposição do Governo do Distrito 
Federal, para exercer cargo em comissão integrante do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, com 
ônus para o órgão de origem, poderá manifestar opção pelo vencimento do cargo em comissão ou por uma 
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complementação retributiva, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do vencimento do cargo, 
fixado no art. 1º desta Lei." 

Sala das Comissões, 26 de outubro de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – Osires Teixeira, Relator – 
Eurico Rezende – Helvídio Nunes – Mattos Leão – Carlos Lindenberg – Heitor Dias – Gustavo Capanema – 
José Augusto – Wilson Gonçalves – José Lindoso. 
 

PARECER Nº 607, DE 1973 
 
Da Comissão do Distrito Federal sobre o Projeto de Lei do Senado número 113, de 1973 DF. 
 
Relator: Sr. Antônio Fernandes 
O Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal proposição tendente a 

implantar o Grupo-Direção e Assessoramento Superior, no complexo Administrativo do Distrito Federal, 
dando-se então efetivo cumprimento à Lei nº 5.920, de 19 de setembro de 1973, que fixou normas para a 
classificação de cargos do Serviço Civil do Distrito Federal e de suas Autarquias. 

2. Justificando o encaminhamento da matéria, coerentemente asseverou o Senhor Governador, 
verbis: 

"O plano de retribuição acima mencionado, atendendo ao disposto no art. 108, § 1º, da Constituição, 
deverá ser idêntico ao da União, estabelecido através da Lei nº 5.848, de 6 de dezembro de 1972, mesmo 
porque idênticos foram os créditos adotados para a classificação dos cargos que integram as Categorias do 
Grupo. A única diferença do plano de retribuição do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do 
Serviço Civil do Distrito Federal, é que dele constam apenas três níveis, iguais aos três primeiros níveis do 
Plano da União, pois, na Administração do Distrito Federal, não foram encontrados cargos de complexidade, 
responsabilidade, autonomia de ação e representatividade iguais ou equivalente às dos cargos federais 
classificados no quarto e último nível da escala adotada pela União." 

3. Cuida, então, o art. 1º de estabelecer os correspondentes valores de retribuição para os três níveis 
impostos. 

4. O pagamento de vantagens outras, tais como gratificações por representação de gabinete, por 
tempo integral, diárias, etc., cessa com a vigência dos atos de transformação e transposição dos cargos à 
nova estrutura funcional. 

5. O art. 3º do Projeto assegurou ao Servidor, designado para o exercício destas atribuições 
comissionadas, como única vantagem acessória ao padrão de vencimento, aquela referente ao adicional 
por tempo de serviço. 

6. O art. 4º ensejou a possibilidade de permanecer o servidor, requisitado da Administração federal, 
estadual e municipal, bem como de sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações, para 
exercer as funções inerentes ao Grupo, que se implanta – DAS –; foi facultado a tal servidor, dizíamos, o 
direto de continuar percebendo seu vencimento, ou salário, pelo órgão de origem, caso em que continuará 
contribuindo para a instituição previdenciária "a que for filiado". 

7. Concedeu o Parágrafo Único, da prefalada disposição normativa, a título de complementação 
salarial, ao que ficou ali estabelecido, um percentual de 20%, calculado sobre "o valor do vencimento do 
cargo, fixado no art. 1º, desta Lei". 

8. Pelas razões expostas, opinamos favoravelmente à aprovação da matéria, consubstanciada no 
Projeto de Lei do Senado nº 113/73 – DF. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente, no exercício da 
Presidência – Antônio Fernandes, Relator – José Augusto – Waldemar Alcântara – Ney Braga – Fernando 
Corrêa – Heitor Dias. 
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PARECER Nº 608, DE 1973 
 
Da Comissão de Finanças sobre o Projeto de Lei do Senado nº 113, de 1973 – DF. 
 
Relator: Sr. Lourival Baptista 
O Senhor Presidente da República, nos termos do art. 51, combinado com o artigo 42, item V, da 

Constituição, submete a deliberação do Senado Federal, Projeto de Lei que fixa os valores dos vencimentos 
dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Serviço Civil do Distrito Federal, e dá outras 
providências. 

A Mensagem Presidencial se faz acompanhar de Exposição de Motivos do Senhor Governador do 
Distrito Federal, que assim justifica a proposição: 

"Nos termos do art. 7º, da Lei nº 5.920, de 19 de setembro de 1973, o Governo do Distrito Federal, 
dando início à elaboração do novo Plano de Classificação de Cargos do seu Serviço Civil, acaba de expedir 
Decreto, dispondo sobre a estruturação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, de que trata o art. 
2º da Lei acima aludida. 

Faz-se agora necessária a expedição do plano de retribuição do mencionado Grupo, o que se deverá 
verificar através de ato legislativo de competência do Senado Federal e de exclusiva iniciativa de Vossa 
Excelência, face ao que dispõem os arts. 17, § 1º, e 57, item V, da Constituição. 

O plano de retribuição acima mencionado, atendendo ao disposto no art. 108, § 1º, da Constituição, 
deverá ser idêntico ao da União, estabelecido através da Lei nº 5.848, de 6 de dezembro de 1972, mesmo 
porque idênticos foram os critérios adotados para a classificação dos cargos que integram as Categorias do 
Grupo. A única diferença do plano de retribuição do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do 
Serviço Civil do Distrito Federal, é que dele constam apenas três níveis, iguais aos três primeiros níveis do 
Plano da União, pois, na Administração do Distrito Federal não foram encontrados cargos de complexidade, 
responsabilidade, autonomia de ação e representatividade iguais ou equivalentes às dos cargos federais 
classificados no quarto e último nível da escala adotada pela União. 

É relevante esclarecer que, na execução do programa de implantação do Grupo Direção e 
Assessoramento Superiores, com que se visa a atingir cerca de 65 cargos, empregos e funções em 
comissão de Direção e perto de 140 outros de Assessoramento, haverá um aumento de despesa da ordem 
de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) mensais, aumento este que deverá ser largamente 
compensado, no decorrer da implantação dos diversos Grupos do Plano, pela extinção ou supressão de 
inúmeros cargos, funções em comissão, gratificações de tempo integral, dedicação exclusiva, gratificações 
de representação de gabinete, etc." 

O Projeto estabelece três níveis de classificação dos cargos de provimento em comissão integrantes 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, com os seguintes vencimentos: 

 
 DAS – 3 ................................................................................................................................... 7.100,00 
 DAS – 2 ................................................................................................................................... 6.600,00 
 DAS – 1 ................................................................................................................................... 6.100,00 

 
As vantagens correspondentes às diárias de Brasília, concedidas pela Lei número 4.019,  

de 20 de dezembro de 1961, e suas absorções, a gratificação de tempo integral e dedicação 
exclusiva, bem como as parcelas da gratificação a que se refere a Lei nº 5.769, de 20 de setembro 
de 1971, e a parte variável da remuneração prevista na Lei nº 5.609, de 17 de setembro de  
1970, relativas a cargos e funções em comissão que integrarão o Grupo-Direção e Assessora- 
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mento Superiores, ficarão absorvidas pelo vencimento fixado no art. 1º do presente projeto. 

Prevê também o projeto, em seu art. 4º, que o servidor de órgão da Administração Federal, estadual 
ou municipal, de sociedade de economia mista, empresa pública, bem como de fundação, nomeado para 
cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, poderá optar pelo vencimento ou salário percebido 
no órgão de origem e continuará a contribuir para a instituição de previdência a que for filiado. 

A proposição sob exame atende às diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal, para a 
classificação de Cargos do Serviço Civil do Distrito Federal e de suas autarquias, consubstanciadas na Lei 
nº 5.920, de 19 de setembro de 1973. 

Sob o aspecto financeiro, deve-se ressaltar que as despesas decorrentes da nova lei serão atendidas 
pelos recursos orçamentários próprios do Distrito Federal, bem como por outros recursos a esse fim 
destinados, na forma da legislação em vigor. 

No que diz respeito à competência regimental da Comissão de Finanças, nada temos a opor ao 
projeto de lei sob exame, opinando, assim, pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 25 de outubro de 1973. – João Cleofas, Presidente – Lourival Baptista, Relator 
– Milton Trindade – Wilson Gonçalves – Celso Ramos – Lenoir Vargas – Emival Caiado – Jessé Freire – 
Mattos Leão – Alexandre Costa. 
 

PARECER Nº 609, DE 1973 
 
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 58/73 (nº 1.457-B/73, na 

Casa de origem), que altera dispositivos do Decreto-Lei nº 1.004, de 21 de outubro de 1969, que instituiu o 
Código Penal". 

 
Relator: Sr. Accioly Filho 
"O Código não sai da mente do legislador ex abrupto, mas amadurece lentamente sob a influência 

das concepções filosóficas dominantes, das prementes exigências políticas, das necessidades espirituais e 
econômicas, das tendências científicas, das tradições e da consciência moral e jurídica de um povo e do 
progresso". (Bettiol – Diritto Penale). 

1. Editado em 21 de outubro de 1969, para vigorar a partir de 1º de janeiro de 1970, o Decreto-Lei nº 
1.004, que instituiu novo Código Penal, teve sua vigência sucessivamente adiada até a última data fixada, 
que é a de 1º de janeiro do próximo ano. 

Atribuiu-se, inicialmente, essa dilação na vigência à necessidade de dar ao País, concomitantemente 
com o Código Penal, uma nova lei processual penal, que armasse o judiciário dos instrumentos para a 
aplicação da lei substantiva. 

Alguns não compreendiam que vigorasse um novo Código Penal sem, ao mesmo tempo, ser 
elaborado um Código de Processo Penal que substituísse aquele de 1941. Amparavam-se no precedente 
do Código Penal de 1940, que vigorou a partir de 1942, juntamente com o novo Código de Processo Penal. 

No caso do Código de 1969, a procrastinação da vigência, no entanto, não podia ser levada à conta 
da falta de nova lei adjetiva. É que, em 1940, vigoravam ainda no País as leis processuais penais dos 
Estados, elaboradas ainda na vigência da Constituição de 1891, antes da unificação do direito adjetivo 
introduzido pela Carta de 37. Essas leis estavam ajustadas ao velho Código Penal de 1890, que teve 
estrutura, sistema e filosofia inteiramente alterados pelo Código de 1940. 

Não era, porém, o que ocorria com relação a esse último Código e aquele que  
foi decretado em 1969. Este último, o de 1969, teve como seu inspirador 
 



– 439 – 
 

e principal redator, um dos próprios autores do Código de 1940 – o jurista Nelson Hungria, que absorveu os 
ensinamentos de doutrina surgidos depois da vigência daquela lei penal e do confronto desta com a 
realidade, mas manteve as suas inclinações doutrinárias e a sua filosofia. 

Não há, pois, reencontro entre o velho e o novo Código, mantidas que foram neste as linhas mestras 
daquele, embora com a retificação ou substituição de alguns institutos e a introdução de algumas 
inovações. Nada, todavia, que indicasse a necessidade de uma lei processual contemporânea para a 
vigência daquele Código. 

2. Doutro lado, deixou de entrar em vigor o novo Código não porque se lhe tivessem apontado 
defeitos ou desvalia tais que tornassem mais conveniente a sua substituição por outro. 

Esse Código resultou de anteprojeto, que foi o mais discutido dos trabalhos de codificação realizados 
depois de 1960. Afirma-o um dos membros da Comissão Revisora, Prof. Benjamin Morais, que acrescenta 
não se tratar de obra feita às pressas ou que não corresponda à cultura brasileira, pois, fruto de "sete a oito 
anos de debates e discussões, que suscitou dezenas e dezenas de seminários, conferências, congressos e 
simpósios, não se poderia traduzir como obra precipitada". 

3. Algumas inovações, como a redução do limite de idade para o menor inimputável, o tratamento do 
concurso de crimes, as figuras dos criminosos habitual e por tendência, a supressão do duplo binário, além 
de outras, e as imperfeições e erros resultantes de apressamento na elaboração final do Código, foram, 
segundo parece, as razões que levaram aos sucessivos adiamentos da vigência. Procurou-se nestes quase 
quatro anos de vacatio legis, dar tempo a que a doutrina debatesse os temas controversos e indicasse as 
melhores soluções. Colhidas estas entre os nossos mais qualificados juristas, o Poder Executivo elaborou a 
projeto de reforma do Código ainda não vigente, cabendo agora ao Congresso a oportunidade de sua 
apreciação. 

4. Mas, não só alguns defeitos e algumas arriscadas soluções do novo Código estavam a exigir o seu 
reexame. O tempo decorrido de sua elaboração, mais de 10 anos de sua feitura inicial, reclamava que se 
verificasse o não-envelhecimento de suas disposições. 

É certo que se trata de breve espaço de tempo numa Nação e que, além disso, há idéias e princípios 
numa lei penal que atravessam séculos. Quanto a esta última afirmação, pode-se fazer como Jügen 
Baumann, da Universidade de Tübingen, ao referir-se ao conteúdo espiritual do Código Penal Alemão de 
1871, o qual transpôs todas as reformas e renasceu em todos os Projetos, e assim também expressar que o 
Projeto ora em exame, num aspecto, é ainda um simples prolongamento do Decreto-Lei nº 1.004, como 
este fora do Código de 1940. 

Aquilo que mais poderia preocupar seria a desatualização de certas regras com as condições do País 
que está a enfrentar, com os benefícios do desenvolvimento, os inconvenientes que ele provoca. A 
urbanização crescente das populações, o acirramento da competição e outros fenômenos podem reclamar 
soluções novas, talvez encontradas no Direito Penal. 

5. A tarefa do Direito Penal, consoante ensina Claus Roxin, da Universidade de Munich, ao referir-se 
aos trabalhos de reforma do Código Penal Alemão, "consiste em impedir, mediante a ameaça de aplicação 
de sanções por delitos cometidos, a realização de futuros fatos puníveis. A discussão relativa à reforma do 
Direito Penal se reduz, no essencial, em determinar de que maneira é alcançável eficazmente esse objetivo. 
Neste sentido, em geral, o leigo tem uma idéia clara e simples: opina que se teria de ameaçar com altas 
penas privativas de liberdade – se fosse possível, inclusive com pena de morte – e, em caso de violação da 
lei, executá-las sob condições rigorosas; dessa forma, o delinqüente perderia a vontade de cometer más 
ações". 

No entanto, e ainda é de Claus Roxin, "a alternativa entre um direito  
penal draconiano e eficaz e um direito penal liberal e humano, pouco adequado 
 



– 440 – 
 

para a luta contra a delinqüência, constitui afortunadamente uma colocação falsa. Hoje sabemos que nem a 
ameaça de penas rigorosas, nem sua execução, procurando quanto possível ocasionar um mal que deixe 
marcas, são capazes de impedir a comissão de delitos. Quando alguém quer violar uma lei penal, não se 
preocupa – como demonstra a experiência – pela gravidade da pena. O autor executará o fato quando se 
acreditar seguro de não ser descoberto". 

Sem ir a esse extremo a que chega Roxin, isto é, da inanidade do direito penal no combate à 
delinqüência, é de se reconhecer, porém que essa impropriedade avulta na proporção em que a lei penal 
se distancia da realidade. 

É evidente que outros fatores concorrem com maior poder na criminalidade, mas não convém 
desprezar o papel de contenção que exerce a lei penal, sobretudo pela sua função educadora. Não se lhe 
pode imputar a responsabilidade pelo aumento de delinqüência, o os méritos pelo decréscimo 
isoladamente. Nesse sentido não se deve mais repetir a posição adotada no século passado, quando se 
atribuiu às características humanistas da escola clássica o surto de criminalidade esquecendo-se que para 
isso o que contribuíra fora a industrialização o fluxo da população para as cidades o despreparo da função 
policial preventiva e da atividade repressiva do aparelhamento judiciário. 

De qualquer maneira, quando se fala em reforma de lei penal, para o leigo ela é entendida como 
exasperação das penas, reforçamento "da defesa dos bens jurídicos e aprimoramento do sistema penal 
como arma contra a delinqüência. É de se lutar contra essa tendência de opinião pública, que é convocada 
para a adoção desse preconceito pela reação espasmódica a que é levada pela notícia de crimes. 

A cada delito de repercussão a opinião pública prontamente responde com o apelo à exageração de 
penas, e, identificando-se com a vítima e sua família, chega aos extremos do retorno ao direito talional. 

Aí, então, é que juristas e o Congresso têm o dever de esclarecer a opinião pública, e nesse sentido 
foi uma das conclusões da 1ª seção do IV Congresso das Nações Unidas sobre prevenção contra o crime e 
tratamento do criminoso, realizado em Kyoto em agosto de 1970: "a planificação da defesa obriga a efetuar 
o exame e a reforma necessários no direito penal de cada país. É urgente essa readaptação do sistema 
jurídico tendo em vista o espírito geral de impugnação é rebeldia contra as formas tradicionais da lei e da 
ordem, sob pena de ficar em perigo a própria existência da sociedade. Os países não deveriams sentir-se 
atados ao passado, mas buscar métodos imaginativos"e originais dei combater os tipos e a incidência de 
condutas delituosas. Adverte-se como conseqüência destas mudanças social nos últimos vinte e cinco 
anos, que não se deve procurar a simples imposição de sanções legais mais severas, em que pesem aos 
clamores da opinião pública exigindo medidas contra o aummento dá criminalidade". 

É esse, aliás, ainda o pensamento de Roxin, que entende que a luta pela reforma do direito penal só 
se ganha, quando se impõe na opinião pública a idéia de que a lei penal mais humana é por sua vez a mais 
eficaz. 

Para a opinião pública, que não consegue afastar do conceito de direito penal aquele de expiação, 
sofrimento e retribuição, essa concepção se torna sempre mais exagerada quando se trata de reforma da 
lei penal. A agressão continuada de delinqüência, chegando a extremos intoleráveis no mundo moderno, 
coloca-a em posição cada vez mais defensiva e de repúdio a qualquer idéia que lhe pareça tolerante ou 
complacente. 

Assim não pensam, no entanto, os juristas, hoje preocupados em procurar outras armas para a luta 
contra delinqüência, abandonando-se o recurso ao uso exclusivo da pena. 

Trata-se de um movimento de "depenalização", neologismo que, segundo Marian Cieslak, da 
Cracóvia, vem sendo empregado pela literatura jurídica polonesa para significar uma tendência à limitação 
sistemática da pena e sua eliminação do sistema penal, tendido que ela será substituída por outras 
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medidas, menos drásticas e suscetíceis por vezes de melhor exercer as funções sociais da pena. 
A esse movimento corresponde a escola do neodefensismo social, que procura encontrar, na pena, 

forma de expressão mais dramática do direito penal, as mais variadas finalidades. Assim, a pena deve ser 
útil, necessária e responder a estes objetivos: é expiatória, no sentido de que importa sofrimento, perda de 
bens; é exemplar, no sentido de que visa à prevenção geral, pela intimidação dos homens, que reagem 
como todo o animal à ameaça de sofrimento; é retributiva, no sentido de que deve corresponder à culpa do 
agente, isto é, à maior ou menor expressão de personalidade posta no fato, bem como à maior ou menor 
gravidade da infração; é protetora, isto é, visa a proteger a sociedade; é reeducadora, ao destinar-se ao 
melhoramento do criminoso (cf. Marc Ancel). 

Não há, porém acordo nesse tema de direito penal, onde, ao contrário, lavram fundos dissídios. É que 
nele se apresenta o aspecto mais peculiar do direito penal e que propicia as incursões filosóficas dos 
estudiosos. A importância do tema arranca de Maurach o reconhecimento de que "não existe relação de 
soberania e de submissão mais caraterística que a do indivíduo submetido ao Estado pela coação de sofrer 
uma pena: o direito penal obtém sua justificação do direito de castigar próprio do Estado não existindo 
nenhum outro ramo jurídico tão fortemente regido pelo necessidade de salvaguardar a ordem pública". 

Não foi diversa a manifestação da Comissão Mista elaborada do Projeto Alternativo do Código Penal 
Alemão, ao observar que "infligir uma pena não é um acontecimento metafísico, senão uma amarga 
necessidade em uma comunidade por essência imperfeita, como é a comunidade humana". 

6. Assim tão próximo do homem, tão ligado às suas franquezas, aos seus momentâneos 
desfalecimentos ou aos paroxismos de seu temperamento, à sua formação, à sua personalidade, e fazendo 
recair sobre ele, naquilo que lhe é fundamental, como a vida ou a liberdade, o peso de suas sanções, a lei 
penal tem de despertar o interesse geral e atrair as atenções de estudiosos e leigos. 

Explica-se, pois, o debate que suscitaram o Código, que não chegou a entrar em vigor, e o projeto de 
sua revisão. 

A controvérsia, felizmente, não se situou nos termos filosóficos, mas girou tem torno de assuntos 
relativos a loção de sistemas e princípios jurídicos, de opção por uma ou outra solução relativa a 
determinado dispositivo, ou de preferência por alguma redação diferente. 

É de certa maneira salutar o que ocorreu, pois senão ficaríamos no debate de questão filosóficas 
transcendentais, nas quais as opiniões estão irremediavelmente irreconciliaveis, e deixaríamos de olhar 
para os termos mais práticos, de aplicação de imediato interesse do homem. 

Do Código de 1969 pode ser feita a mesma observação que Igo Andrejew fez a propósito do novo 
Código Penal Polonês: "pela natureza mesma das coisas, o Código é uma obra compelxa, que não pode 
ser apreciada senão em sua aplicação. Apesar de todos os cuidados empregados no trabalho das 
construções jurídicas refletidas e precisas, não se poderá garantir que a pratica não revele inexatidões ou 
contradições ou que as idéias centrais da obra não sejam entendidas de forma diversa daquela esperada 
pelos seus autores". 

É ele, o Código de 1969, principalmente mais realista que o de 1940, sobretudo quanto este adotou o 
sistema de duplo binário, e foi pródigo na previsão de estabelecimentos destinados ao cumprimento de 
medidas de segurança. Nem após decorridos 30 anos foi possível à Nação equipar-se para pôr em 
execução esse sistema, salvo um ou dois tipos de estabelecimento nos Estados de São Paulo e 
Guanabara. O fracasso do sistema do duplo binário e o seu repúdio nas legislações modernos tornaram, 
antes de obsoleta, utópica a implantação dele no País. 
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Foi, aliás, o que ocorreu como Código de 1937 da Suíça, em vigor desde 1942 e reformado em 1971. 
Esse Código havia fixado um prazo, de 20 anos para a realização da reforma dos estabelecimentos nele 
previstos. No entanto, nesse prazo o sistema adotado se revelou inadequado e superado. 

É que, como ensina Novo Monreal, "as mudanças sociais, com sua surpreendente mobilidade, vai 
ultrapassando largamente os esquemas jurídicos e terminam por deixá-los de lado como coisa inútil e 
entravante do progresso de uma humanidade que parece haver alcançado um de seus pontos culminantes 
em seu empuxo pelo domínio da natureza. 

Não temos outra saída senão a de modernizar o direito e reestruturá-lo sobre bases que lhe permitam 
ir-se adaptando, com a flexibilidade necessária, às novas e seguramente mais aceleradas mudanças que 
haveremos de ver na vida futura dos povos". 

Responde a essa necessidade o Projeto, procurando adaptar o Código Penal às mudanças sociais, 
como ele, o próprio Código, tentou captar as conquistas de seu tempo. 

7. Dos temas mais controversos no Código Penal de 1940, é de se ressaltar o de fixação da 
menoridade penal. 

Rompendo como sistema vigente com o Código de 1940, que fixava em 18 anos a idade da 
inimputabilidade penal, atendo-se assim a um critério puramente biológico na matéria, o Código de 1969 
adotou um critério misto biológico-psicológico: até 16 anos, inimputável, de 16 a 18 anos imputável se 
revelador o menor de entendimento do caráter ilícito de fato, e capaz de determinar-se segundo esse 
entendimento. 

A fixação da idade limite de menoridade é mais ou menos arbitrária, procurando aproximar-se 
daquela em que o ser humano ultrapassa o período de formação dia personalidade. Essa formação, 
segundo Enrico, Altavilla, se realiza das 12 aos 18 anos, quando o "vale adquirindo a sua individualidade e 
que, por isso, é propenso às insurreições, às rebeliões: o desenvolvimento de um sentido crítico, 
exacerbado pelo desejo de se individualizar, leva a destruir todos os fetichismos da idade anterior, mas a 
inconsistência de uma entidade psico-ética em formação, cria oscilações, contrastes de euforia e de 
desconforto, de audácia e de timidez, em que muito influem o alternar de altos e baixas marés harmônicas, 
que ocasionam verdadeiras arritmias de caráter". 

O critério do Código de 1969, que procurou atender ao dominante na legislação estrangeira e à 
recomendação do Congresso de Roma, representou no País um retrocesso, voltando, quanto ao sistema, 
ao Código Criminal de 1830 e ao Código Penal de 1890, que fazia depender do discernimento a 
imputabilidade do menor. No primeiro, sem limite inferior, tanto que, acusado de homicídio, um menor de 6 
anos era preso sem 1864, embora vigesse a ser solto por habeas corpus concedido pela Relação da Corte. 
No Código de 1890, já então era fixado a idade mínima de 9 anos, acima ela qual seria necessária a prova 
do discernimento para a imputabilidade. 

O novo veio, assim, a encontra-se com o velho, embora em outros limites de idade. 
Foi grande, no entanto, a reação contra a modificação introduzida no Código de 1969. Juízes, 

penalistas, assistentes sociais, educadores, puseram-se em oposição ao preceito redivivo. 
Houve, é verdade, algumas vozes em defesa do Código, as quais se mostraram alarmadas  

com o recrudescimento da criminalidade juvenil e estendiam que era necessário dar aos jovens,  
com maior antecedência, o sentido da responsabilidade perante a sociedade, tornando-os  
penalmente imputáveis com 16 anos. Invocou-se, também, em favor do critério adotado pelo  
Código, o falto de os jovens estarem mais cedo amadurecidos por força das conquistas  
tecnológicas em matéria de comunicações com abundante informação ao seu dispor, com  
a sociedades permissiva a desvendar-lhes todos os segredos; com a educação demo-  
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cratizada ao alcance de todos, a capacidade de entendimento do jovem é precocemente alcançada. Não 
poderiam, por isso, os desvarios dessa juventude bem informada ficam fora de direito penal. 

O problema, no entanto, não reside só na capacidade de entendimento do menor. 
A questão está presa ao tema da culpabilidade, pois dela a imputabilidade é elemento (Mezger) ou é 

pressuposta, capacidade (Asús, Kohler, Belling, Altavilia, Soler). De qualquer maneira, a culpabilidade 
reclama inteireza de personalidade. Como, no entanto, entender culpável quem anda tem em formação a 
personalidade? 

Não se trata só do entendimento, mas sobretudo da capacidade de determinar-se segundo o 
entendimento. Isto, é, não diz respeito a imputabilidade tão-só à inteligência, mas também à vontade. 

Battaglini realça esse aspecto ao analisar o art. 98 do Código Rocco ("Capacidade de entender e de 
querer", fórmula semelhante à do nosso Código de 1969) em face do art. 54, do Código, Zanardeli 
("discernimento"). Para ele também capacidade de entendimento e de vontade não está dependente tão-só 
do desenvolvimento intelectual, isto é, não apenas inteligência, mas também ao caráter, pois o que deve 
servir para dar ao menor o novo tratamento dispensado ao maior não é tanto a capacidade de compreender 
e valorizar certos conceitos éticos e racionais, mias principalmente a capacidade de autodomínio. Assim 
também pensa Bettiol, que acha ser o entendimento mais precocemente adquirido que a capacidade de 
domínio de si mesmo. Maurach, embora referindo-se ao critério da lei alemã que fixa sem 14 anos a idade 
inicial da imputabilidade, escreve que a moderna psicologia juvenil, contrastando com velhos conceitos, 
apurou que a maturidade moral surge preferentemente após a intelectual e que, em muitos casos, a idade 
exigida para a maturidade jurídico-penal é superior inclusive ao, limite de menoridade (18 ou 20 anos). 

A questão, pois, não é bem fixa o momento em que o jovem amadurece suficientemente para 
entender a proibição da conduta, mas sobretudo alcançar até que ponto tem maturidade para orientar a sua 
vontade segundo esse entendimento. Importa verificar que o crime revela impulsos, falta de inibições, 
tendência de personalidade do agente, que este não pode dominar. Se os pode dominar, e não os, domina, 
é imputável; se não os pode dominar, por imaturidade, ou doença mental, é inimputável. 

Não ter ainda a personalidade formada equivale a tê-la deteriorada, e num e noutro caso o seu 
portador não pode ser culpado. 

É certo que a fixação da idade mínima dia imputabilidade tem se orientado para nível inferior ao de 
nossa lei. Em 14 anos, o Código Rocco, o alemão, o norueguês, o iuguslavo; em 15 anos, o sueco, o 
dinamarquês; em 16. anos, o espanhol, o argentino; em 17 anos, o polonês. 

Em todas as legislações, no entanto, embora inferior o limite de imputabilidade, antes de 18 ou 20 
anos, não há aplicação de pena, mas a imposição de medidas educativas ou de correção. Assim, no Código 
polonês, entre 16 e 17 anos, em princípio só se aplicam medidas educativas e corretivas, jamais quaisquer 
penas. Na Suécia, um menor que não tenha alcançado 18 anos não pode ser condenado a prisão, e entre 
18 e 21 anos somente quando a prisão da liberdade é recomendada à prevenção geral ou mais apropriada 
que outra sanção, aplicando-se àqueles menores ais medidas previstas na Lei do Bem-Estar do Menor. Na 
Noruega e na Dinamarca, é raro que se imponham penas a menores de 18 panos. Pelo Código espanhol, 
pode o Tribunal determinar a substituição de pena por internação em instituição especial se o agente for 
menor de 18 anos. A lei argentina só permite que ao menor de 18 anos se apliquem medidas tutelares e só 
receberá condenação se, completada essa idade, as informações das autoridades e o convencimento do 
juiz concluírem pela necessidade de uma pena. No Projeto do Código Português, de Eduardo Correia,  
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os menores de 16 a 21 anos serão puníveis de acordo com normas constantes da legislação especial. 
A diferença reside, assim, só na colocação do menor no direito penal ou num direito especializado. 

Mas, mesmo naqueles países nos quais a idade da imputabilidade é inferior a 18 anos, só a partir dessa 
idade é que se aplicam penas ao menor. O legislador reconhece, dessa forma, que não está ainda formada 
a personalidade do menor e, embora o faça imputável, não vai ao extremo de impor a conseqüência da 
imputabilidade, isto é, a pena. 

Nesse aspecto, é superior o nosso sistema, pois afastamos desde logo o menor de 18 anos da lei 
penal, e o sujeitamos a medidas de educação e correção previstas na legislação especial. Tal seja a 
periculosidade do menor, essas medidas serão tão coercivas quanto às penas de privação de liberdade, e 
mais graves do que estas pois podem prolongar-se indefinidamente enquanto não cessar a periculosidade. 

É preferível a fixação em 18 anos da idade limite da imputabilidade a deixar a determinação desse 
limite à pouca ou muita ciência de juízes e peritos, segundo se pretendia no Decreta-Lei nº 1.004. 

8. Passando a outras alterações propostas no Projeto, veja-se inicialmente a do art. 6º. 
Pretende o Projeta suprimir o que lhe parece supérfluo no art. 6º do Código, deixando-o com a 

redação seguinte: 
"Art. 6º – Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em 

parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado." 
No Decreto-Lei nº 1.004, o dispositivo está assim redigido: 
"Art. 6º – Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no 

todo ou em parte e ainda que sob a forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-
se o resultado. Nos crimes omissivos o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a 
ação omitida." 

Ambos os dispositivos, o decretado e o proposto, definem a adoção da teoria da ubigüidade. O 
proposto, no entanto, é mais limpo, enxuto e diz, com menos palavras, tudo quanto se quis dizer no 
decretado, e correspondente ao do antigo Código alemão: 

"O fato se considera cometido no lugar em que o autor agiu, naquele em que, para o caso de 
omissão, deveria ter agido, ou naquele em que o resultado se produziu ou deveria produzir-se." (§ 3). 

Não se justifica a mudança de "prática" ou "ocorrência da ação" por "desenvolvimento de atividade 
criminosa", quando naquela locução é a preferida em todo o Código. Assim os arts. 5º ("o crime se entende 
praticado no momento da ação ou omissão..."), 31 ("Não é imputável quem, ano momento da ação ou 
omissão..."), 32 ("...era, ao tempo da ação ou da omissão, ...), 32, Parágrafo único ("...não possuía, ao 
tempo da ação ou da omissão...") 66 ("...mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão..."), 66, 
("...mediante mais de uma ação ou omissão..."), 66, Parágrafo único ("...salvo se as ações ou omissões 
sucessivas...") A locação "atividade criminosa" só é usada no (art. 111, § 2º, b) e também aí mal 
empregada, vindo ainda do art. 111, b, do Código atual. 

É visível, nos dois dispositivos em que se usa a locução "atividade criminosa", o endereço tão-só à 
ação, não compreendendo a omissão. Assim, no art. 6º, foi preciso definir também expressa e distintamente 
o lugar da omissão. No art. 111, trata-se de tentativa, inexistente na omissão. 

9. Quanto ao art. 44, § 2º, trata-se da conceituação, do salário mínimo para os  
efeitos penais. O Decreto-Lei nº 1.004 estabelece que será naquele vigente ao  
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tempo dia sentença, o que parece ferir o princípio da anterioridade dia lei (art.1º) e a garantia constitucional 
(art. 153, § 16, da Constituição). 

Nesse dispositivo há também quem se insurja contra o vocábulo "mensal", por achá-lo redundante. 
Não me parece razoável essa crítica, pois o salário mínimo pode ser mensal, diário e horário, e as tabelas 
expedidas fazem referência sempre a essas três modalidades de salário. Aliás, o conceito de salário mínimo 
para a CLT é aquele referente ao dia normal de serviço (art. 76). 

Quanto à fixação do salário mínimo vigente ao tempo da sentença, parece incorreto o critério adotado 
pelo Decreto-Lei nº 1.004. 

O problema, aparentemente simples, tem implicações importantes. 
É esse o único caso de norma penal em branco relativo a própria sanção. Nos demais casos, a norma 

penal em branco está presa ao preceito, enquanto a sanção é desde logo fixada. Assim, a sanção fica 
adstrita não a uma lei, a um ato do Poder Legislativo, mas a um ato do Poder Executivo, ao qual se dá a 
condição de fonte mediata do direito penal. 

Convém, pois, fixar a sanção no seu "quantum" ao momento do crime, ao invés de deixá-la à mercê 
das variações salariais que ocorrem até a sentença. Nesse sentido o art. 2º do Decreto-Lei nº 385, de 26-
12-68, mantido pelo art. 26, da Lei nº 5.726, de 29-11-71, previu que, "no cálculo da multa, levar-se-á em 
conta o salário mínimo vigente na data da infração penal". 

Transferiu-se ainda a matéria para o artigo que trata da pena de multa, mais apropriado para acolhê-
la. 

10. O Projeto modifica a ementa do art. 17 "Culpabilidade" para "crime doloso e crime culposo". 
Volta-se, assim, ao texto do Código vigente, alterado, nesse passo, para pior pelo Decreto-Lei nº 

1.004. 
O art. 17 trata tão-só do crime doloso e do crime culposo. O doloso e a culpa são hoje considerados 

formas ou espécies do elemento subjetivo de culpabilidade, mas não mais a própria culpabilidade (A. 
Bruno); são graus, dia culpabilidade (Maggiore), forma da culpabilidade (Soler). 

11. Entre os casos de exclusão de culpabilidade, arrola o Código a obediência a ordem não 
manifestamente ilegal de superior hierarquia (art. 24, b), ao lado de coação moral (art. 24, a) e da coação 
física (art. 23). No art. 26, o Código desejou admitir a atenção da pena, se não completados os requisitos 
para aqueles casos de exclusão da culpabilidade. Quanto à obediência hierárquica, o texto ficou truncado 
com a permanência do advérbio "não", que tornou a hipótese de atenuação idêntica à de exclusão da 
culpabilidade. 

O Projeto corrige o defeito, suprimindo o vocábulo "não" do ,texto do art. 26. 
12. No art. 44, o Projeto eleva o máximo da pena de multa parra trezentos e sessenta dias multa (no 

Código, é de trezentos). 
13. Pelo Decreto-Lei nº 1.004 são desprezados, na multa, as frações de "NCR$ 0,10". O Projeto 

atualiza a nomenclatura da moeda, passando a fração de "NCR$ 0,10, no art. 54. 
14. O Projeto, no art. 64, § 2º, a, suprime a condição de que seja punível com pena privativa de 

liberdade o crime doloso pana a reincidência causadora de habitualidade. 
A modificação é procedente por ser ociosa a cláusula. Não há, no Código, nenhum crime, doloso ou 

culposo, que não seja punível com pena privativa de liberdade, ainda que alternativamente com pena 
patrimonial. 

15. Quanto ao tema do § 1º, do art. 67, o Projeto manteve a disposição, que adotou a doutrina alemã 
sobre unidade de sujeito passivo nos crimes continuados ofensivos de bens personalíssimos. 

 



– 446 – 
 

Parece inconveniente a lei firmar posição na matéria. Seria melhor atender à lição de Anibal Bruno e 
Manuel Pedro Pimentel. 

16. Suprime-se, no art. 69, o adjetivo "simples" qualificador do vocábulo "prisão". 
É, realmente, desnecessária a qualificação do substantivo "prisão". Não havendo outro tipo de prisão, 

resumindo-se esta numa só categoria, incorre o motivo para ser "simples". 
17. A modificação no art. 84, II, alcança o acréscimo da referência à condenação a pena de detenção, 

consoante está redigido o Código vigente. 
Como está expresso no Decreto-lei nº 1.004, o condenado por crime de auto-aborto, homicídio 

culposo em acidente de veículo etc., está sujeito à perda da função pública, embora tais crimes não 
importem nenhuma relação com ela e, pela sua menor gravidade, não incompatibilizem para o exercício do 
cargo. 

Retornou-se ao atual art. 68, II, do Código vigente. 
18. Supressão, no art. 111, § 1º, da oração "daí por diante" e substituição da "de que somente o réu 

tenha recorrido" por "com trânsito em julgado para a acusação". 
O caso do § 1º é ainda de prescrição de ação penal, porque a sentença condenatória é objeto de 

recurso do réu, mas o prazo prescricional regula-se pela pena imposta. 
A redação do Código vigente é idêntica à do Decreto-lei nº 1.004, menos na oração "daí por diante" 

acrescida pelo último. O acréscimo visou a modificar o entendimento firmado pela jurisprudência, 
consolidado até na Súmula nº 146 do STF, de que a prescrição regula-se pela pena concretizada na 
sentença e alcança o tempo pretérito. Com a oração "daí por diante" ficaria explicitado que, pelo prazo 
regulado pela pena imposta, só se contaria o tempo de prescrição que viesse a fluir depois da sentença. 

A solução do Decreto-lei nº 1.004 veio, assim, para afrontar um entendimento dos tribunais, 
incorporado ao nosso direito como desate mais justo para o problema da prescrição. 

A solução do Projeto é mais sábia. Supressa a oração "daí por diante", continua predominante a 
jurisprudência atual sobre o art. 110, parágrafo único, do Código vigente, e assim com efeito prescricional ex 
tune o tempo fixado na sentença. 

Com a redação do Código vigente tem havido dúvidas a respeito do efeito que opera o recurso do 
réu. 

Alguns Tribunais entendem que só se aplica o prazo de prescrição decorrente da pena em concreto 
se o réu recorre. Se este não manifesta recurso da sentença, o prazo de prescrição pela pena imposta não 
retroage. Foi a orientação que, de certa época para cá adotou o STF, influenciado por voto do Ministro Luiz 
Gallotti e que vem sendo mantida (RTJ 43/835, 53/420, 54/403 e RT 440/485). A orientação dessa 
jurisprudência visa a reduzir a amplitude que a própria Corte Suprema deu ao art. 110, parágrafo único, do 
Código Penal vigente. 

O Código Penal Militar (art. 125, § 1º) é expresso em admitir a aplicação da pena em concreto para o 
tempo da prescrição anterior à sentença: 

"§ 1º – Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa 
a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre 
a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5º) e a sentença já decorreu tempo suficiente." 

Não há, no entanto, necessidade de se fazer referência a recurso de sentença condenatória. Ao 
contrário, esta deve ser definitiva para que a pena imposta possa servir de medida para a prescrição. 
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Seria de economia processual a faculdade de decretação da prescrição de pena aplicada em 
sentença, de que só o réu tenha recorrido. Nesse aspecto, não é de ser seguido o modelo do Código Penal 
Militar (art. 125, § 1º), que chega a fazer referência à declaração da prescrição sem prejuízo do andamento 
do recurso. 

A matéria, nesse extremo, é de direito formal e não de direito material. O Código de Processo Penal 
poderá determinar que o juiz, na própria sentença condenatória, aprecie a ocorrência da prescrição, e a 
decrete se for o caso. É evidente que, havendo recurso, se suspende inclusive essa parte da sentença. 

Conviria substituir por esta a redação do § 1º: 
"Art. 111 – ................................................................................................................................................. 
I – .............................................................................................................................................................. 
II – ............................................................................................................................................................. 
III – ............................................................................................................................................................ 
IV – ........................................................................................................................................................... 
V – ............................................................................................................................................................ 
VI – ........................................................................................................................................................... 
§ 1º – A prescrição, depois de sentença condenatória definitiva, regula-se pela pena imposta e 

verifica-se nos mesmos prazos de que tratam os nºs I a VI deste artigo, aplicando-se ainda ao tempo já 
decorrido." 

19. Exclusão do art. 117, § 2º, b, de referência à "autoridade marital" e ao crime de lenocínio. O 
Código não trata, entre as penas acessórias, da incapacidade para o exercício da autoridade marital e, por 
isso, dela não se pode cuidar na reabilitação. 

20. Supressão, do art. 132, § 5º, da oração "não se sabendo qual dos contendores atacou primeiro". 
Trata-se de inovação do Decreto-lei nº 1.004, que introduziu a oração no dispositivo que tem matriz 

no Código vigente. 
Essa cláusula vinha sendo entendida, pela jurisprudência, como implícita na norma (Rev. Trib. 

184/597, R.F. CIX/515). 
A regra do art. 132, § 1º, se destina à hipótese de simultaneidade de agressão entre dois 

contendores. Se forem mais de dois participantes, o crime será de rixa (art. 140); se forem dois, e um for 
agressor, apura-se, quanto ao agredido, a ocorrência das condições de legítima defesa. 

Parece, assim, a cláusula do novo Código destoante da boa doutrina e desnecessária. 
21. No art. 136, §§ 2º e 3º, numeração de um parágrafo para o tipo de abandono com resultado 

morte, que ficara solto no texto do § 1º, e renumeração do antigo § 2º. 
22. No art. 139, parágrafo único, colocação no texto do parágrafo único do caso de resultado morte, o 

qual se encontra inserido na "Pena". 
23. No art. 154, parágrafo único, acréscimo de ementa, inexistente no texto. 
24. No art. 155, § 3º, redução da pena, de 12 a 30 anos, para 4 a 12 anos. 
O Código vigente não prevê a hipótese de resultar a morte dos maus tratos inflingidos à vítima ou da 

natureza da detenção no seqüestro ou cárcere privado. 
O Decreto-lei nº 1.004, inovou a respeito, mas carregou demasiado na pena. Esta, fixada ,em 12 a 30 

anos de reclusão, é igual à do homicídio qualificado. 
Como na hipótese a morte não pode ser a título de dolo, sequer o eventual, mas sim por mera culpa 

(art. 19), a pena não pode ser idêntica à do crime doloso. 
Parece mais razoável a pena proposta no Projeto. 
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No art. 158, § 1º, substituição de "repouso noturno por "noite". 
Volta-se à redação do Código vigente, que usa o vocábulo "noite". Nesse Código, enquanto era 

utilizada a expressão "noite" no crime (de violação de domicílio (art. 150, § 1º), preferiu-se "repouso 
noturno" no crime de furto (art. 155, § 1º). O Decreto-lei nº 1.004 inverteu a preferência: no delito de 
violação de domicílio, usa "repouso noturno" (art. 158, § 1º), e no crime de furto inclina-se por "noite" (art. 
165, § 4º). 

A expressão "noite" é preferível à de "repouso noturno". Esta exclui a agravação da pena quando a 
casa esteja excepcionalmente em vigília, ainda que a desoras, dando lugar a dificuldade para o aplicador da 
lei, embora também a interpretação sociológica de "noite" leve a esse resultado. "Noite" é o vocábulo 
preferido pela Constituição (art. 153, § 10). 

26. No art. 158, § 3º, II 
A Constituição (art. 153, § 10) permite a entrada na casa, sem consentimento do morador, "em caso 

de crime ou desastre". 
No Código vigente (art. 150, § 3º, II), a exclusão do crime só ocorre quando um crime está sendo 

praticado ou na iminência de o ser. Não se faz referência a desastre, e a expressão "crime" é mais restrita 
que a "infração penal" utilizada pelo Decreto-lei nº 1.004. 

Parece que não é necessária a condição de a entrada em casa alheia à noite seja destinada a acudir 
vítima de desastre. A Constituição autoriza a entrada em caso de desastre e a mesma redação deveria ser 
usada também na lei penal. 

Doutro lado, não se pode ampliar para "infração penal" a permissibilidade constitucional restrita ao 
"crime". Pelo texto constitucional, se uma contravenção se está praticando numa casa à noite, ali não se 
pode entrar. 

27. No art. 165, §§ 4º, 5º, IV, supressas na – Pena – as palavras "mais o", que fogem da redação 
uniforme das demais sanções. 

28. No art. 165, § 6º, substituídas as expressões "animais bovinos ou eqüinos" por "reses". 
Trata-se do abigeato, que retorna ao elenco de crimes de nossa lei penal. O vocábulo "reses" é mais 

amplo que o utilizado pelo Decreto-lei nº 1.004, pois abrange todos os quadrúpedes que servem para a 
alimentação do homem. 

29. No art. 186, substituição das palavras "alienação ou debilidade mental" por "doença ou deficiência 
mental". Visa-se assim à uniformidade da terminologia do Código, que usa de iguais vocábulos no art. 31 e 
em seu parágrafo único. 

30. No art. 195, substituição da palavra "fixada" por "permitida", com evidente melhoria do texto. 
31. No art. 200, II, inclusão dos afins em linha reta entre os sujeitos passivos de crimes contra o 

patrimônio, cuja ação penal dependa de representação. 
32. No art. 212, § 1º, acréscimo da palavra "vende". O dispositivo é reprodução do art. 192, IV, do 

Código vigente, tendo havido, no entanto, omissão do verbo "vender". O acréscimo corrige a omissão. 
33. No art. 258, II, inclusão da televisão entre os meios de transmissão de audição ou recitação de 

caráter obsceno. O Projeto corrige evidente omissão do Decreto-Lei nº 1.004, decorrente da mera 
transcrição, feita por este, do art. 234, III, do Código Penal vigente. 

34. No art. 259, procura-se, desde logo, resolver conflito aparente de normas, com a oração "se o fato 
não constitui crime definido no Título anterior". 

35. No art. 265, corrigida a omissão da ementa no texto. 
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36. No art. 267, acréscimo, na ementa, das expressões "falso registro". A ementa, pela redação atual, 
diz menos que o conteúdo do tipo de delito. 

37. No art. 267, parágrafo único, admitido o perdão judicial, quando o crime é praticado por motivo de 
reconhecida nobreza. O favor do texto atual vai até a diminuição da pena. 

38. No art. 268, mudança do nomen juris para inseminação artificial na ementa. 
No texto do artigo, substituído "fecundação artificial" por "fecundação por meio artificial". A 

fecundação não é artificial, e sim o meio para obtê-la. 
39. No art. 282, corrigida a omissão de ementa no texto. Colocados artigos antes de "integridade" e 

"patrimônio". 
40. No art. 284, matéria nova introduzida no Código, com o aproveitamento do art. 284, cujo atual teor 

passou a ser o § 2º do art. 283. 
Trata-se do exercício ilícito das profissões de engenheiro ou arquiteto. 
41. No art. 298, substituição dos vocábulos "telefônico" por "telecomunicações", que é genérico e, por 

isso, abrangente daqueles outros dois. 
42. No art. 305 e § 1º, supressão dos vocábulos "adulterar" e "adulterada", respectivamente. 
O dispositivo do Decreto-lei nº 1.004 é transcrição do art. 272, do Código Penal vigente. 
A dúvida reside no uso das palavras "adulterar" e "falsificar". Usada uma, é dispensável o uso da 

outra, porque são sinônimos? Em Caldas Aulete esses vocábulos são sinônimos. Se há sinonímia, o mais 
correto é empregar uma só das palavras, pois a lei não deve ter vocábulos desnecessários. 

Ë o que faz o Projeto, eliminando "adulterar" e "adulterando", e mantendo tão-só "falsificar". 
43. No art. 320, supressão de "de multa" depois de "pagamento", para correção do texto. 
44. No art. 322, correção do texto, eliminando-se o pronome em "fabricando" e "adulterando". 
45. No art. 330. Em outros delitos de falso, o Código usa as expressões "falsificar, fabricando ou 

adulterando" (arts. 322 e 327). Os dois verbos fabricar e adulterar descrevem com exatidão a ação do 
agente. Um está a indicar a preparação, formação, produção de documento novo; o outro, a alteração de 
documento verdadeiro já existente. A redação proposta é, por isso, mais correta que a do Decreto-lei nº 
1.004, embora fosse melhor o uso do verbo "alterar", como se faz nos arts. 330, 331 e 338, § 1º. 

46. No art. 334, supressas as expressões "ou alteração". O vocábulo falsificação já compreende a 
alteração, pois esta é meio para o falso. 

Supresso o atual § 1º, pois o art. 334 prevê a agravação da pena quando o agente é funcionário 
público e comete o crime prevalecendo-se do cargo. 

47. No art. 339, substituição de "multa" por "pagamento", para correção do texto. 
48. No art. 340 – A alteração é um meio de falsificação. O Projeto corrige o erro do Decreto-lei nº 

1.004, e suprime as palavras "ou alterados". 
49. No art. 342, supressão do pronome depois de "fabricando" e "adulterando". Aqui também seria 

melhor substituir "adulterando" por "alterando". 
50. No art. 368, mudada a numeração pelo art. 2º. Trata-se de transposição do teor do art. 403. Como 

a expulsão de estrangeiro é ato da administração pública, a matéria estava mal colocada entre os crimes 
contra a administração da justiça. 
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51. No art. 386, substituição na Pena da expressão "multa" por "pagamento". 
52. No art. 387, supressão do vocábulo "destruindo". A palavra "dano", pelo próprio conceito jurídico-

penal (art. 175), compreende a destruição, inutilização, deterioração ou desaparecimento da coisa. É 
supérflua a expressão "destruindo", usada como está a palavra "danificando". 

53. No art. 389, substituição da palavra "multa" por "pagamento". 
54. No art. 392, § 1º, substituição de "multa" por "pagamento". 
55. Art. 395, §§ 1º e 2º – O Projeto suprimiu a preposição "de" antes de "reclusão", melhorando a 

redação, bem como substituiu "multa" por "pagamento", 
56. No art. 395, § 4º, substituição de "multa" por "pagamento". 
57. No art. 64 e parágrafos, estabeleceu-se que o mínimo de pena a ser fixada, nos casos de 

criminoso habitual ou por tendência, será o correspondente à metade da pena do mínimo com o máximo 
cominados, e não o de três anos, consoante dispõe o Decreto-lei nº 1.004. Embora se trate de sanção 
excepcional prevista para criminosos que exigem maior gravidade na repressão penal, desconvém que a 
pena mínima saia dos limites da cominada ao crime cometido. Seria, de resto, de duvidosa 
constitucionalidade essa imposição de pena. 

Suprime-se a referência à pena privativa da liberdade quanto aos crimes cuja prática reiterada dão 
lugar à formação de habitualidade. É que todo crime é punível com pena privativa de liberdade. A pena de 
multa é cominada cumulativa ou alternativamente; só as penas de reclusão e detenção são cominadas 
isoladamente. Estas estão presentes em toda sanção prevista na Parte Especial do Código. 

Excluído o elenco de crimes que revelam o criminoso por tendência. Há outros delitos, além do 
homicídio e lesão corporal, que podem pôr à mostra a personalidade de criminosos desse tipo. Assim, o 
roubo, os crimes contra a liberdade sexual, etc... 

Incluído o exame da personalidade para revelação de torpeza, perversão ou malvadez do criminoso 
por tendência. As circunstâncias descritas no art. 64, § 3º, não todas relativas ao delito, convindo que haja 
um paralelo exame da personalidade do agente. 

58. No art. 88, retificação da remissão ao art. 84. O nº I desse artigo não enseja a imposição 
automática da pena acessória, pois depende de verificação se o crime é de natureza daqueles ali referidos. 
Já o nº II por prender-se tempo de pena pode dar lugar à pena acessória automaticamente. 

59. No art. 97, excluída a referência a "via pública". O crime causado na direção de veículos 
motorizados tanto pode ser na viva pública, quanto no meio aquático ou no ar ou mesmo sem caminhos 
particulares. Assim, o avião, o helicóptero, os barcos, podem causar acidentes. Do mesmo modo, 
caminhões, tratores, nas fazendas. 

Tal seja o grau de culpa do agente, conviria aplicar a inabilitação permanente para a atividade. 
Ainda que os juízes usem com parcimônia dessa interdição permanente, é ela conveniente ameaça 

para contenção psicológica dos imprudentes do volante. A gravidade da culpa do atentante, a sua inaptidão 
e as circunstancias do fato podem recomendar a cassação permanente da licença para direção de veículo. 

60. No art. 117, § 2º, modificada a redação da letra a). É equivoca condição expressa no texto do 
Decreto-lei nº 1.004: a prova cabal é de que não foram reconhecidos perigosos? Não é isso que se quis 
dizer, mas é o que se poder ler. Aquilo que se quer é a cessação de periculosidade, e basta dizer tão-só 
isso no texto. 

Modificação da letra b) já justificada na alteração do Projeto. 
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61. No art. 121, supressão do § 5º. 
O novo Código abandonou o sistema anterior que regulava o concurso de crimes. Se o concurso é 

formal, a pena é unificada pela soma de todas as penas cominadas aos crimes praticados mediante a 
mesma ação ou omissão (art. 65), podendo ser diminuída de um sexto a um quarto (art. 67, parágrafo 
único). 

Estranhamente, na Parte Especial o Código volta a tratar do concurso formal ao dispor sobre os 
crimes culposos de homicídio e lesões corporais. Determina que se aumente a pena de um sexto até 
metade, no caso de consistir o concurso em diversos homicídios culposos ou homicídio em diversas lesões 
corporais (art. 121, § 5º). 

Essa pena, assim aumentada, é aquela resultante da soma de todas as fixadas para cada crime, ou 
se tenta voltar ao sistema anterior para ser a pena de um só dos crimes? A pena, que se determina seja 
aumentada, é aquela que já foi diminuída de um sexto a um quarto (art. 67, parágrafo único), depois da 
soma de todas as previstas para os crimes cometidos? 

Sobre ser desnecessária a agravação da pena, é, como se vê, tumultuosa a redação do dispositivo. 
Se é a agravação que se quer, basta que se tome inaplicável, no caso de homicídio e lesões culposas com 
concurso formal, o disposto no art. 67, parágrafo único, isto é, a diminuição de um sexto a um quarto na 
pena unificada. Além disso, parece inconveniente dispor na Parte Especial sobre matéria da Parte Geral. 

62. O dever de socorro avulta quando o omitente é profissional habilitado ou obrigado a prestá-lo. É 
necessária, pois, a exasperação da pena nessa hipótese. 

"Art. 138... 
§ 1º (o atual parágrafo único). 
§ 2º Se a omissão for de agente profissionalmente habilitado ou obrigado a prestar o socorro, a pena 

é aumentada do dobro." 
63 Art. 157 – O Decreto-lei nº 1.004 fala em "tirar proveito econômico de ajuste", mas o crime deve 

consistir no simples ajuste ou contrato que tenha por objeto pessoa humana. O proveito econômico pode 
ser conseqüência desse ajuste ou contrato ou ser o fim visado pelo agente. Aquilo que a lei penal quer, 
porém, é afastar a pessoa como objeto de atividade negocial ou direito, obrigacional. Os livros de Jorge 
Amado revelam esses ajustes e o último deles gira até em episódio dessa natureza. 

A ementa esclarece o dispositivo, cuja redação atual está em conflito com ela. 
64 Art. 166, 2º – Nos crimes de natureza do descrito no art. 166, é muito comum a sua prática por 

pessoas das relações de amizade do sujeito passivo. Convém, por isso, sujeitar a ação penal a 
representação, dada a inexistência de prejuízo ou de maior repercussão social. 

65 Art. 170, § 1º – Trata-se de uniformizar o limite da menoridade em dezoito anos. Assim se fez no 
Código vigente (art. 159, § 1º). Elevada para dezoito anos a menoridade, não há razão pana manter em 
dezesseis anos o teto para agravação previsto no § 1º. 

66. Art. 184, § 1º – Incluída a promessa de compra e venda, contrato de relevância jurídica e 
econômica, do qual pode resultar prejuízo para a vítima mais que o contrato de locação ou o penhor ou 
hipoteca. 

67. Art. 196, parágrafo único – O Decreto-lei nº 1.004 agrava a pena quando a receptação é de bens 
pertencentes a entidades públicas. 

Não há razão para a agravação da pena, inexistente nos crimes de furto e estelionato. Doutro lado, é 
justo que se estenda à receptação o disposto no art. 165, §§ 1º e 2º, consoante se faz com o crime de 
estelionato (art. 184. § 3º).  

68. Art. 197, parágrafo único – Adaptação ao caso do crime de receptação do dispositivo referente ao 
crime de furto (art. 165, § 2º). 
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69. Art. 272 – Elevado para dezoito anos o limite de idade, acompanhando a nova fixação de 
menoridade penal e voltando ao estabelecido no Código vigente (art. 245). Se assim não se fizer, haverá 
contradição com a ementa, que fala em filho "menor". 

70. Art. 274 – Elevado para dezoito anos o limite de idade, tal como se fez no art. 272. 
71. Art. 362, parágrafo único – Houve omissão do máximo da pena cominada. Um ano é o previsto no 

Código vigente (art. 321, parágrafo único). 
72. Art. 387, parágrafo único – Não se pode fazer depender de representação a ação penal ou fraude 

de execução, quando em prejuízo de entidade de direito público, empresa pública ou sociedade de 
economia mista. Assim se faz em relação ao crime de dano (art. 179). 

73. No art. 406, modificada a denominação dos crimes políticos, bem como incluída referência a 
crimes definidos em leis esparsas. 

74. Supressão do art. 275. O art. 274 já define os casos de abandono moral, e o art. 272, os de 
abandono moral e material. Ali estão perfeitamente delineadas as hipóteses do abandono, como é da boa 
doutrina penal. Já o mesmo não ocorre com o art. 275, que tem a redação fluida e chega a ferir o princípio 
de reserva legal. Os doutos ensinam que não basta a lei penal definir os delitos, se a definição é vaga, 
imprecisa, com "tipos abertos" (Soler, 4º, ed. 1970, I/109). 

75. Supressão do art. 376 – A matéria consta da lei de crimes de sonegação fiscal (Lei nº 4.729, de 
16 de junho de 1965), que define ainda outros fatos. Com a ressalva de vigência dessa lei, não por que 
repetir a incriminação no Código, ainda mais que em termos menos abrangedores que aqueles da lei 
especial. 

76. Supressão do art. 291. O crime não é, evidentemente, de perigo comum, mas simples modalidade 
de omissão de socorro. Está, além disso, mal conceituado. Não deve consistir na ação de causar acidente, 
pois por essa figura o agente responderá a outro título, – homicídio ou lesões corporais culposos –, se 
resulta morte ou ofensa a integridade física ou a saúde de alguém ("dano pessoal", na linguagem do 
Código). O núcleo do delito consiste em omitir socorro a vítima do acidente, afastando-se do local. 

77. Supressão do § 2º do art. 86. Trata-se de matéria processual, que não deve ser inserida na lei 
substantiva. Dela trata o Código de Processo atual (arts. 373 a 377) e o Projeto Frederico Marques (arts. 
543 a 548). Se o Código Penal não cuida da aplicação provisória das penas principais (prisão em flagrante, 
prisão preventiva), por que deve dispor sobre aplicação provisória das penas acessórias? 

78. O art. 180, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 1.004 é transcrição do art. 168, § 1º, do Código 
vigente, exceto na oração "se o valor da coisa excede vinte vezes o maior salário mínimo". 

Não é recomendável que se agrave a pena pelo valor da coisa apropriada indebitamente. 
Na apropriação de coisa de menor valor, tal seja a condição econômica da vítima, o dano poderá ser 

maior. Para atender à maior ou menor extensão do dano, no entanto, o Código já acolhe essa condição no 
rol das circunstâncias que devem ser apreciadas pelo juiz na fixação da pena (art. 52). 

O valor da coisa só deve servir de critério para estimação ou isenção de pena, quando ele é ínfimo ou 
pequeno. 

Com a redação proposta, volta-se inteiramente ao texto do Código vigente. 
79. Art. 276. Uniformização da idade de 18 anos. Supressão da palavra "algum" antes do último 

vocábulo "menor", por ser desnecessário e enfeia o texto. 
80. Art. 277. Uniformização da idade de dezoito anos. 
81. O Projeto suprime, no corpo do art. 149, a expressão "salvo quando inequívoca a intenção de 

ofender". 



– 453 – 
 

A justificação alude ao Código atual, ao Anteprojeto Hungria, e à inconveniência de ficar adstrito o 
exame ao critério subjetivo do Juiz. 

O Projeto quer corrigir as deficiências do dispositivo correspondente no Código atual (art. 142). 
Começa pelo dissídio entre ementa e texto. Aquela fala em exclusão do crime, exclusão da antijuridicidade. 
O dispositivo diz "não constituem injúria ou difamação punível". Afinal, exclui a antijuridicidade ou a pena? 
Há exclusão do crime, ou do dolo? Hungria critica a construção. Por isto, em seu Anteprojeto, mantém o 
dispositivo, com a ementa "exclusão de pena". Anibal Bruno, em face da doutrina alemã, entende que há 
exclusão da antijuridicidade, e diz que o destino da regra é claro, em face da construção da norma 
permissiva. 

Somente em face do inciso II (crítica literária etc., há a ressalva de que não exclui o crime (dolo?) a 
inequívoca intenção de ofender). Hungria e Fragoso interpretam que nos incisos I e III, a presunção de 
ausência de dolo é juris et de jure; no inciso II, juris tantum. A expressão "na discussão da causa" limita a 
exclusão – se a ofensa nada tiver com a causa discutida, há o dolo, porque falta o nexo lógico entre a causa 
e a ofensa. 

Aníbal Bruno, porém, entende que, mesmo sem referência expressa, a ressalva do inciso II atinge 
também os outros incisos. 

Exclusão do crime ou do dolo, de qualquer forma o Juiz tem que fazer apreciação – o elemento não é 
puramente descritivo, e o arbítrio é inafastável. Isto ocorre com todas as causas de exclusão do ilícito ou de 
isenção de pena. Só que não fica ao exclusivo arbítrio do Juiz – o exame é segundo critério objetivo. Com a 
ressalva ou sem a ressalva, o Juiz terá que julgar e tendo que julgar, tem que avaliar. Ao contrário do 
argumento, quanto mais aberta a norma, maior será o arbítrio, menor será a fixação, na lei, de orientação 
específica para a aplicação da norma. 

O Projeto torna expresso que a ressalva, que antes era apenas em face do inciso II, abrange os três 
incisos. Na interpretação de Aníbal Bruno, tornou explícito o que estava implícito. Na interpretação de 
Hungria, modificou: não há mais presunção absoluta de ausência de dolo – a ofensa judiciária, ou a ofensa 
administrativa, também existirá, se for inequívoca a intenção injuriosa ou difamatória. Em face do inciso I, 
ainda Hungria, com sua habilidade inegável, buscava, na expressão "na discussão da causa", o alcance que 
Aníbal Bruno extraía, implícito, mesmo sem a ressalva do inciso II. 

O Projeto quis eliminar dúvidas. Ora, é muito melhor a solução que estabelece claramente que a 
norma permissiva não atua quando o agente, a pretexto de demandar ou de informar, extravasa a causa ou 
a informação, para dar vazão a propósitos pessoais. 

Mudando a ementa e suprimindo o "punível", o Projeto quis eliminar as dúvidas registradas e 
incorporar-se à orientação mais moderna e hoje predominante, de que se trata de causa de exclusão da 
ilicitude. Na verdade, há exclusão do crime, diz a lei, salvo se houver inequívoca intenção de ofender. A 
mesma conduta será crime ou não, segundo o elemento subjetivo, aferido objetivamente pelo Juiz, através 
do exame da ofensa irrogada com a causa, ou a crítica ou a informação, do exame do nexo lógico (segundo 
Hungria) entre a ofensa e o continente em que se situa. 

A não ser que se queira adotar critério oposto ao do Projeto. Restaria à interpretação fixar se a lei 
quis estabelecer que a exclusão é sempre verificada, não importando o nexo entre a ofensa e a causa ou a 
crítica ou a informação (juris et de jure, segundo Hungria, mas referindo-se ao dolo); ou se, não obstante a 
supressão, caberia ao juiz examinar esse nexo, sem necessidade de determinação específica da lei. 

82. Art. 17, II. O Projeto restaura o Código vigente, na disciplinação do crime culposo. 
Basileu Garcia, em artifo publicado na Revista dos Tribunais, acha mais  

simples e compreensível o Código atual. Fragoso critica, na Revista Brasileira  
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de Criminologia, tão-só a expressão "levianamente", preferindo "censuravelmente". 
No plano conceitual, nada a dizer. O dispositivo diz o que é a culpa estrita, cabalmente. Aliás, o texto 

poderia ser perfeitamente o comentário doutrinário sintético sobre a culpa estrita. 
A questão é definir qual a melhor fórmula do ponto de vista do legislador, que deve optar pela 

construção normativa que seja melhor aplicada. 
Diante do dispositivo do atual Código (art. 15, II), que é reproduzido no Projeto, sempre se entendeu 

a culpa estrita tal como está no art. 17, II, do Dec.-Lei nº 1.004. Esta é a interpretação que se dá àquele. 
Em princípio, como matéria legislável, o texto do atual Código é mais simples, melhor assimilável. A 

interpretação o desdobra, para chegar à planificação que é norma do novo diploma. Como ponto de partida, 
é válida a observação de Basileu Garcia (RT, 425/257-58). 

No entanto, esse texto simples, que o Professor paulista diz expresso em palavras "exatas e muito 
acessíveis", não tem sido muito bem aplicado. 

Se a fórmula atual é mais simples e acessível, e tem sido aplicada mal, é possível que a fórmula mais 
detalhada, talvez mais complexa, produza melhores frutos, na prática, mas pode ocorrer também que os 
erros se acentuem. Lendo o novo dispositivo, o Promotor, o Juiz, o Advogado, talvez não se prendam à 
fixidez da trilogia imprudência/imperícia/negligência, e passem a ter em vista, devidamente, a conduta 
concreta em que se analise a omissão da cautela, da atenção ou da diligência, ordinária ou especial, em 
face das circunstâncias, a previsibilidade, ou a leviana suposição de que o resultado não se realizaria ou 
seria evitado. 

É possível que a hermética fórmula atual seja simples demais para conceituar algo bem mais 
complexo, e que a interpretação acabe, muitas vezes, inadequada. 

Contra a fórmula nova nada se disse aproveitavelmente. Tudo se resume medir se ela terá melhor 
aplicação que a atual. Esta ou aquela, o que se entende por culpa estrita é uma só. O conteúdo é o mesmo. 
Ou o legislador diz menos, e a interpretação faz o mais, ou o legislador diz mais. O ponto de chegada será o 
mesmo. 

Como disse, em princípio, a fórmula do Projeto, que é a do Código atual, compromete menos o 
legislador, é mais simples, e fica a interpretação para ser feita na aplicação da lei, com maior amplitude. 

83. Art. 14 – Suprime-se a faculdade concedida ao juiz, de aplicar na tentativa a pena do crime 
consumado, em caso de excepcional gravidade. Há diversos sistemas para a fixação da pena a ser 
cominada nos casos de tentativa. Um equipara a pena de tentativa à do crime consumado, facultando ao 
juiz atenuá-la; outro aplica a pena de crime consumado, reduzida em quantidades atenuadoras; afinal, 
equiparadas as penas, com a possibilidade de recorrer às circunstâncias atenuantes previstas para os 
demais casos. Essas variedades, segundo Maurach, correspondem à fixação em face do conceito de 
tentativas: os que dão ênfase à rebeldia do agente e à periculosidade social, revelada com a tentativa, 
aderem à equipração; os que atendem ao perigo concreto para o bem jurídico, advogam a atenuação da 
pena. O Dec.-Lei nº 1.004 havia-se inclinado pela concepção da periculosidade manifestada pela tentativa; 
o Projeto optou pela doutrina do perigo concreto. 

É, aliás, o que está escrito na Exposição de Motivos do Projeto, ao afirmar que "a vontade do agente 
não pode sobrepor-se ao resultado, porque é a maior ou menor gravidade da ameaça ou lesão ao bem 
jurídico protegido que inspira o legislador na fixação da pena". Adere, assim, o Projeto ao puro critério 
objetivo, que vê na maior ou menor lesão ou perigo ao bem jurídico a medida da pena, adesão que avulta 
quando o Código não mais faz concessão ao critério sintomático no problema de tentativa impossível (art. 
16). 
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A solução do Código parece mais feliz, seguindo, nesse passo, a inspiração dos Códigos suíço, 
iugolasvo (art. 16, 2), alemão. 

O dispositivo sobre criminoso por tendência (art. 64, § 4º), no entanto, atenderá aos casos de 
excepcional gravidade, em que o agente revele, na tentativa, extraordinária malvadez ou torpeza. A punição 
da tentativa com pena idêntica à do crime consumado destina-se a hipóteses semelhantes. 

84. Art. 40 – O reincidente, pelo Código, tem a pena agravada (art. 56, I), não tem direito à suspensão 
condicional da pena (art. 71, I), não pode obter livramento condicional da pena depois de cumprir dois 
terços de seu tempo (art..75, I), e o multi-reincidente é considerado criminoso habitual (art. 64, § 2º, a, b). 
Nesse tratamento mais rigoroso do reincidente, prevê ainda o Código que a ele não podem ser estendidos o 
cumprimento da pena em estabelecimento aberto nem a concessão de prisão-albergue. Estas duas últimas 
restrições, que constam do art. 40 e seu § 3º, foram suprimidas pelo Projeto, que, além disso, elevou de 6 
para 8 anos a duração máxima da pena de detenção que dá lugar à execução naquele estabelecimento. 

A reincidência é sintoma de periculosidade, porque revela no agente rebeldia constante à ordem 
jurídica. É ela a manifestação objetiva, o indício aparente de perigosidade, e, por isso mesmo, o sinal mais 
fácil de identificação desse estado. As outras formas de apurar a periculosidade são de natureza subjetiva, 
dependem de exame de perito ou de apreciação do juiz. Não assim a reincidência, que é manifestação 
escancarada do estado perigoso, ou como dizia Nelson Hungria perante o II Congresso Latino-Americano 
de Criminologia, que não pode deixar de ser considerada, jurist et de jure, uma presunção de perigosidade, 
para agravação da pena ou maior rigor na aplicação das medidas de defesa social. Se a lei penal falha na 
prevenção geral do delito, não se pode enfraquecer a sua função preventiva especial, isto é, a de evitar que 
o criminoso volte a delinqüir. Facilitar a execução da pena ao reincidente é um afrouxamento da função 
repressora da lei, uma complacência com quem se revelou rebelde à ordem jurídica. 

85. Art. 40, § 3º – O Projeto visa a introduzir, na legislação, o instituto da prisão-albergue, já existente 
no País ao arrepio da lei. Esse tipo de cumprimento de pena já é largamente praticado, há muitos anos, nas 
Cadeias Públicas do interior, nas quais, pela deficiência de acomodação e inexistência de oficiais de 
trabalho, se vêm permitindo aos presos a saída regular e o exercício de trabalho em atividades privadas. 
Dessa prática, o Poder Judiciário nos Estados de São Paulo e Paraná colheu exemplo para implantar o 
sistema que, por motivos outros, vinha sendo utilizado na Europa. 

Trata-se de evitar o cumprimento de penas curtas de prisão, ou de manter o menos possível o 
criminoso no estabelecimento penal. Responde isso à tendência moderna de "despenalização" do Direito 
Penal. 

86. Art. 40, § 4º – O Projeto manteve a proibição de conceder o livramento condicional e a prisão 
aberta a quem desta fugir, estendendo os efeitos da punição à não concessão de prisão-albergue. 

Ora, a fuga do estabelecimento fechado, o que é muito mais grave, não traz essa conseqüência. A 
permanência em prisão aberta ou em prisão-albergue é, todavia, uma sedução constante à fuga, e esta não 
demanda os preparativos, a pertinácia, a capacidade imaginativa, os riscos iguais à evasão de prisão 
fechada. 

É preferível um dispositivo que acene com a revogação dos benefícios pela má conduta do preso. 
87. Art. 48 – Pela redação atual do art. 48, a multa pode ser paga mediante prestação de  

trabalho livre em obras públicas ou empresa pública, autarquia ou sociedade de economia mista. O adjetivo 
"livre" foi posto no texto para desfazer a impressão que assaltaria, desde logo, o intérprete, de se  
tratar de servidão penal. Não se trata, porém, de servidão penal, mas de recurso de que se vale a  
 



– 456 – 
 

lei para o resgate de pena de multa sem necessidade de convertê-la em pena privativa de liberdade. É o 
que está no Código argentino, e comentado por Soler que diz ser o trabalho livre uma prestação de obra a 
favor do Estado. No Projeto Código Penal Tipo para a América Latina, está sugerido dispositivo semelhante 
ao de nosso Código: "Poder-se-á autorizar o condenado a resgatar a multa mediante trabalho livre sem 
remuneração, a favor da administração pública, cabendo às autoridades determinar os trabalhos aceitáveis 
para esse fim" (art. 47). 

O Projeto português, de Eduardo Correia, tem preceito correspondente (art. 59, § 3º: se o condenado 
à pena de multa não puder solvê-la senão com o produto do seu trabalho e não encontrar ocupação, poderá 
requerer ao tribunal que a substitua total ou parcialmente por correspondentes dias de trabalho em obras 
públicas ou oficiais do Estado. 

O dispositivo do nosso Código e o Projeto de sua revisão foram, assim, entendidos pelo ilustre autor 
da emenda que, aprovada, resultou no novo texto para o art. 48. Não se trata mais da prestação de trabalho 
pelo condenado, mas de desconto em salário resultante de trabalho que ele prestar ao Estado. Isto é, o 
Estado tem de conseguir a colocação, em seus próprios quadros, para o condenado a pena multa e, então, 
realizar o desconto destinado ao resgate da multa. 

Mas, esse não era o objetivo do preceito modificado. A prestação do trabalho havia de ser para o 
resgate da multa, não para o desconto de parte do salário. O juiz é que estabeleceria as condições em que 
se faria esse resgate. 

88. Art. 56, II, i) – Entre as circunstâncias agravantes, o Código menciona a de ter o agente cometido 
o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão (art. 56, II, 
i). É a norma descrita no Código em vigor (art. 44, II h), do qual faz mera transcrição a lei nova. O dispositivo 
vem do Código Rocco (art. 45, IX), adotado pela Comissão Revisora e inserido no Código de 1940, (art. 44, 
II, h). 

Na linguagem do Código, abuso de poder é distinto de violação de dever, tanto que ao primeiro se 
referem os arts. 153, § 1º, 158, § 2º, 249, § 1º, III. O abuso de poder trata do excesso ou mau uso de 
atribuições; a violação do dever se prende ao descumprimento, infração, transgressão da obrigação. 

De abuso de poder tratam ainda os arts. 363 e 394; de violação de dever, os arts. 351, 366 etc... Um 
diz respeito ao que o agente pode fazer, e a faz com excesso; o outro, ao que o agente deve fazer, e o faz 
com infração ou deixa de fazer. 

Aplicada tranqüilamente nestes 30 anos a agravante de que trata o art. 44, II, h, não há razão para a 
alteração que agora se pretende nele fazer, amputando um de seus elementos. 

89. Art. 56, II, j) – O Projeto visava a incluir, entre os agravantes, o crime cometido contra pessoa com 
a capacidade de defesa de qualquer modo reduzida. A Câmara aprovou emenda de redação fazendo inserir 
o vocábulo "outra", pois de quem se tratava antes no texto também eram pessoas. 

A correção foi justa, mas o dispositivo ficaria melhor redigido assim: 
"j) contra criança, velho, enfermo, ou quem tenha a capacidade de defesa de qualquer modo 

reduzida;" 
90. Art. 67 – O dispositivo disciplina a unificação das penas privativas de liberdade. Se são da mesma 

espécie, a pena única é a soma de todas; se de espécies diferentes, a pena única é a de reclusão, 
aumentada de metade de pena de detenção. 

Dispõe em seguida, em parágrafo único, o art. 67 que a pena unificada, para fins de execução, não 
pode ultrapassar 30 anos, sendo de reclusão, ou quinze anos, se de detenção. 
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O preceito se refere a penas aplicadas cumulativamente. Há aí equívoco. Quando aplicadas 
cumulativamente, as penas já são unificadas segundo regras próprias de cumulação (art. 65). Se se trata de 
dispor sobre a mesma matéria, é superfetação e o artigo é inútil. Mas, o de que se trata no caso é 
exatamente de quando não há cúmulo, mas infrações julgadas em processos distintos e até em épocas 
diversas. Então, ocorre a necessidade de regular a unificação e a regra do art. 67 será a apropriada. Basta, 
assim, suprimir as expressões "aplicadas cumulativamente", para o dispositivo ter o seu exato endereço. 

A redação do parágrafo único não espanca as dúvidas que, em torno da matéria, são levantadas. O 
condenado que, no decurso da execução da pena, e ao final dela, comete outro crime, a nova pena será 
unificada com aquela em curso e acrescida a todo o tempo da anterior para os limites de 30 anos de 
reclusão ou 15 de detenção? Se o condenado estiver prestes a concluir 30 anos de reclusão, e comete 
novo crime na prisão, não se lhe poderá impor pena privativa de liberdade? 

A oração incluída pela Câmara no dispositivo não resolve o problema, pois este reside exatamente na 
execução da pena. Se fosse adotada a sugestão contida no Projeto Soler, a questão seria solucionada isto 
é, a de que o cômputo da pena única parte do começo da que corresponde ao último fato. 

91. Arts. 71, 75, § 2º, e 114 – A fixação das idades de 21 e 70 para a concessão de favores da lei 
penal tem sido vacilante na jurisprudência. Algumas vezes se tem decidido que os 21 anos devem estar 
completados na data do fato, ou os 70 anos na data da sentença; outras vezes, ao reverso, que a 
maioridade pode ser alcançada na data da sentença, enquanto os 70 anos podem ser completados na data 
do fato. O Projeto, com a redação dada aos dispositivos, dissipa as dúvidas e dá a interpretação mais 
benevolente – menos de 21 anos ao tempo do crime ou, ao tempo da sentença, mais de 70 anos, para os 
efeitos de favor quanto à suspensão condicional da pena, livramento condicional e prescrição. 

92. Art. 76, § 1º – Simples correção de erro lingüístico. 
93. Art. 84, I – São válidas aqui as observações feitas a propósito do art. 56, II, i. 
94. Art. 96, § 4º – Procurou-se corrigir a redação do texto, que é defeituosa no Decreto-lei nº 1.004. 

Melhor ficaria se substituísse o final "ausência de imputabilidade" por "inimputabilidade". Essa é a redação 
preferida em outros dispositivos (arts. 33, 34, 93, 97, § 3º, 101). 

95. Art. 111, § 2º, c – Com o sistema adotado pelo Dec-Lei nº 1.004, do cúmulo material para o crime 
continuado, o início da prescrição teria de ser do dia em que cada crime se consumou. Se assim não fosse, 
o tratamento seria mais rigoroso no crime continuado do que no concurso material, a que ele ficou 
equiparado no Código. Com a adoção do tratamento mais benevolente, preferido pelo Projeto, para o crime 
continuado, a prescrição deve começar a correr do dia em que cessou a continuação. É o que esclarece o 
Projeto ao retificar o art. 111 § 2º, c. 

96. Art. 130 – O Projeto, por emenda aprovada na Câmara dos Deputados, suprime o chamado 
aborto sentimental. 

O tema é controverso. Se uns afirmam que o objeto jurídico lesado no aborto é a vida intra-uterina 
que está em desenvolvimento, e que nada pode sobrepor-se a ela, outros defendem que não é lícito exigir 
que a mulher carregue até final uma prenhez que lhe repugna, que traz a marca da violência, e entre a 
expectativa de vida do feto e a liberdade que deve ter a mulher de não sofrer mais a conseqüência de um 
crime de que foi vítima, esse último bem deve ter precedência. Dispositivo surgido na Europa, no primeiro 
conflito mundial, para legitimar o aborto nas mulheres violadas por soldados, ele permaneceu nas 
legislações. São escassos, no entanto, os casos de aplicação do dispositivo em épocas de normalidade. 
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97. Art. 132, § 4º – Mera alteração de redação. Onde está "relevante valor moral ou social", passa a 
ser "relevante valor social ou moral". 

98. Art. 133, parágrafo único – O Projeto suprime o § 2º que trata de matéria estranha à Parte 
Especial do Código e muda a redação do § 1º, que passa a ser único. Quanto à primeira modificação, é ela 
correta. Não assim a segunda, que não foi feliz na inovação. O Decreto-lei nº 1.004 manda agravar a pena 
se a lesão corporal culposa resulta de inobservância de regra técnica, profissão, arte ou ofício, ou se o 
agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Não fixando o quantum de agravação, esta é 
determinada entre um quinto e um terço (art. 121, § 4º). O Projeto alterou esse dispositivo para determinar o 
aumento de um terço na pena, o que o torna diferente daquela prevista para o homicídio. 

99. Art. 144, Parágrafo único – No Decreto-lei nº 1.004 o art. 144 tem um parágrafo numerado como 
1º, mas não tem o 2º. O Projeto retifica o equívoco, tornando-o único parágrafo. 

100. Art. 164 – O Projeto introduz ressalva aos casos do art. 162, quanto à necessidade de 
representação para a ação penal, pois naquele artigo o de que se trata é de queixa. 

101. Art. 165 § 1º – O Decreto-lei nº 1.004 define coisa de qualquer valor como aquela que não 
excede a quantia de um décimo do salário mínimo. O Projeto suprime essa definição, deixando, assim, a 
conceituação a cargo da jurisprudência, como ocorre agora. A manter o quantum previsto, que não é de 
pequeno mas de ínfimo valor, é preferível suprimira definição do texto. 

102. Art. 173, § 1º, I e II – A modificação reside no inciso II, onde, além de melhorar a redação, se 
alterou o número de agentes necessário para o esbulho: no Código é de pelo menos três, no Projeto passou 
a ser de dois. Quanto ao inciso I, não há modificação alguma. 

103. Art. 174 – Acréscimo da palavra "Aposição" na ementa do artigo. 
104. Arts. 175, III, 184, § 2º, 204, 211, 212, § 2º, 215, 218, parágrafo único, 367, parágrafo único. O 

Decreto-lei nº 1.004 faz alusão à sociedade de economia mista e, ao mesmo tempo, à sociedade de que 
seja sócio majoritário a União, o Estado ou o Município. O Projeto só mantém a referência a sociedade de 
economia mista, que é exatamente o conceito de sociedade em que aquelas entidades são majoritárias. 

105. Art. 182, §§ 1º e 2º – Colocação de ementas, que estão omitidas no Decreto-lei nº 1.004. 
106. Art. 184, § 1º, VI e art. 335 – O Decreto-lei nº 1.004 passou o ilícito de emissão de cheque sem 

provisão de fundos para o título dos crimes contra a fé pública, entre os delitos de falsidade documental, 
retirando-o da categoria de crimes contra o patrimônio, entre os quais só ficou o fato de frustração de 
pagamento de cheque. 

A orientação adotada pelo Decreto-lei nº 1.004 reforça a tutela penal do cheque. A par das medidas 
administrativas tomadas pelo órgão de fiscalização bancária, tendentes a sugerir seriedade aos que tratam 
com o cheque e a dar a este a confiança de que é merecedor em outros países, a lei penal fortalece a 
proteção ao bem jurídico de fé pública. 

Trata-se de delito formal. Basta a emissão do cheque sem fundos para que se tenha consumado o 
crime. Como se trata de crime contra a fé pública, não há necessidade de dano patrimonial. Bem por isso, o 
§ 1º do art. 335 declara irrelevante o uso do cheque para outros fins que não os próprios, isto é, de ordem 
de pagamento, e transformado em título de crédito. 

O Projeto suprime o art. 335 e passa a tratar da matéria como o faz o Código vigente. Volta a ser 
crime material, contra o patrimônio. 

107. Art. 188, §§ 1º, 2º e 3º – O Projeto cria um ilícito de fraude no comércio  
de consumação antecipada. No art. 188, o Código trata do crime de fraude no  
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comércio, que consiste em vender, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada, ou 
entregar urna mercadoria por outra. A esse delito, o Projeto equipara a ação de fabricar ou ter em depósito, 
para ser vendida como verdadeira, perfeita ou autêntica, mercadoria nas condições antes descrita. 

O dispositivo se endereça, sobretudo, à atividade de falsificação de bebidas alcoólicas, que não 
podendo ser compreendida entre os crimes contra a saúde pública (arts. 305 e 306), ora ficava definida 
como ato preparatório ou tentativa de estelionato, ora como fato atípico. 

108. Art. 250, II – O Decreto-lei nº 1.004, repetindo o art. 226, do Código vigente, acrescenta no inciso 
III, os vocábulos "ou desquitado" à condição de casado do agente. É hipótese agravadora da pena nos 
crimes contra os costumes. 

Emenda da Câmara suprime o acréscimo feito pelo Decreto-lei nº 1.004, fazendo o texto voltar à 
redação do Código vigente. 

A doutrina (Hungria, Fragoso, Noronha), em face do art. 226, III, do Código atual, interpreta a norma 
que estabelece o aumento de pena quando o agente é casado, em sentido extensivo, para alcançar 
também o desquitado. O agente, casado ou desquitado, revelaria maior egoísmo, eis que se torna 
impossível a reparação. Mas, o dispositivo pode ser abordado por outra face: o aumento de pena ocorre 
porque o agente, sendo casado, revela maior amoralismo com a prática de relações sexuais ilícitas. Vista a 
norma por esse último aspecto, a agravação não deve alcançar o desquitado, pois até a lei civil tolera a sua 
vida sexual extraconjugal, dada a cessação da vida em comum do casal e assim permite o reconhecimento 
e registro dos filhos havidos fora do matrimônio. Se este foi o propósito da Câmara ao suprimir o vocábulo 
"desquitado", a correção parece procedente. 

109. Art. 271 – Correção da emenda, com o acréscimo das palavras "que tornou". 
110. Art. 283, §§ 1º e 2º – Colocação da matéria do art. 284, do Decreto-lei nº 1.004, como parágrafo 

do art. 283, destinando-se o art. 284 para outra norma. O § 1º era o parágrafo único do art. 283. 
111. Art. 287 – Emenda aprovada pela Câmara introduz algumas alterações ao dispositivo do art. 

287. 
Quando suprime a expressão "além da vontade do agente" é feliz, pois se o resultado 

correspondesse ao dolo, não seria crime preterintencional. Não parece correta, no entanto, quando fala em 
crime doloso "em conseqüência do fato querido pelo agente". Não há dolo sem vontade e a expressão 
usada é, assim, falha, redundante e incorreta. Desacerta também a emenda ao suprimir a ementa do artigo. 

112. Art. 295 – O Projeto volta à redação do Código vigente, quanto a incluir a lesão corporal na 
forma qualificada pelo resultado. Se o dispositivo manda aplicar a regra do art. 287, não podia deixar de 
referir-se a lesão grave. Assim também a ementa do artigo, que teve o acréscimo de "pelo resultado", 
corrige o texto do Decreto-lei nº 1.004. 

113. Art. 298, § 1º – Por emenda aprovada na Câmara, foi aumentada a lesão corporal grave na 
qualificação pelo resultado do crime de epidemia. 

A emenda não parece correta. O resultado lesão corporal não pode agravar o crime de epidemia 
porque já integra o tipo. Só o resultado morte pode ser um plus em relação ao tipo. O caso do art. 299  
é de delito de perigo com base em dano. A epidemia causada pelo agente é qualquer doença que  
contagie ao mesmo tempo e no mesmo lugar um grande número de pessoas, isto é, a causação  
da própria doença, que é lesão corporal. É o mesmo preceito do Código argentino, ao qual Soler se  
refere dizendo que se está dentro de uma dessas figuras de perigo construídas sobre a base de  
um dano, pois não se compreende se há de consumar o delito enquanto não haja enfermidade  
alguma. Como na lei argentina, o nosso Código não fala em propagar germes patogênicos, mas em  
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causar epidemias. Se o crime fosse de propagação de germes, então se poderia falar em agravação pelo 
resultado de lesão, pois no fato ainda não residiria o dano à saúde. Não é por outra razão que o art. 318 
exclui apenas o art. 299 da regra geral sobre qualificação pelo resultado, nos crimes definidos no Capítulo 
III. Igual disposição contém o Código de 1940 – o art. 285 exclui, expressamente, o art. 267 (que 
corresponde ao art. 299 do Decreto-lei nº 1.004). 

114. Art. 302 – Houve evidente equívoco na quantidade de pena fixada no art. 302. No Código 
vigente, a pena para o mesmo delito é de 5 a 15 anos de reclusão e não poderia, por isso, ser de um a 5 
anos. Evidencia-se ainda mais o erro quando se verifica que, no caso de resultado morte, a pena é elevada 
para de 15 a 30 anos. 

O Projeto ajusta a pena para de 2 a 10 anos. Deveria o mínimo, no entanto, ser de 4 anos, tendo em 
vista que dois anos é o mínimo da pena cominada ao crime de corrupção (art. 304) de água. 

115. Art. 302, §§ 1º a 4º – O Projeto insere no crime de envenenamento a qualificação pelo 
resultado lesões graves. No Decreto-lei nº 1.004 já há essa qualificação pelo resultado morte. Em face do 
disposto no art. 318, porém, não haveria necessidade dessa disposição expressa, salvo se se pretende 
elevar exageradamente a pena, sem ficar nos limites previstos no art. 287. A norma do art. 318 dispensou, 
assim, não só o § 3º já existente no Decreto-lei nº 1.004, como o § 2º introduzido com a emenda. Pela regra 
do art. 318 a pena no caso de lesão grave é de 3 a 15 anos, e no Projeto passa a ser de 5 a 15 anos; no 
caso de morte, é de 4 a 20 anos e passa a ser de 15 a 30 anos. Para um resultado não desejado pelo 
agente, embora previsto ou previsível, é muito alta a pena proposta no Projeto. 

116. Art. 312 – Simples substituição do vocábulo "multa" por "pagamento". 
117. Art. 314 – Adaptação do Código ao texto da Lei de Tóxicos, que dispôs sobre crimes de tráfico 

de entorpecentes. 
118. Arts. 331 e 338, § 1º – Modificação na redação com melhoria no texto. Seria, no entanto, mais 

correto usar o vocábulo "alterar" em vez de "adulterar". 
119. Art. 347 – Ao invés de considerar unicamente o crime contra a fé pública, com aumento de pena 

de um a dois terços quando for ele o único meio empregado para a prática de outro crime como está no 
Decreto-lei nº 1.004, o Projeto dispõe que se o crime contra a fé pública constituir meio para a prática de 
outro crime, aplica-se a regra do concurso formal. 

O objetivo da norma é a solução dos casos muito comuns, em que o documento falso é empregado 
para a prática de crime contra o patrimônio. Rigorosamente, há dois crimes, e portanto concurso material. 
Como a sanção, porém, resultaria grave, os Tribunais têm aplicado somente a pena do crime patrimonial 
(esta solução tem predominado), ou a do falso. 

O Decreto-lei nº 1.004 usa o adjetivo "único", de forma que se o crime contra a fé pública for usado, 
com outras circunstâncias, para o cometimento de um crime patrimonial, sempre estará afastado o concurso 
material. 

Supresso o "único", no Projeto – se o agente comete o falso, e depois, com o documento, e outros 
meios ou processos, também tipificados, comete um delito patrimonial, haverá uma só ação? Todos esses 
desdobramentos serão meros "atos", uma ação única em seu todo, cindível em vários atos? Nem sempre o 
caso concreto comportará essa solução. 

Quem falsifica e depois comete outro crime – ou há um concurso, que seria material, ou se força um 
conflito aparente de normas, engendra-se uma consunção, porque seria injusta a pena acumulada; isto tem 
feito a jurisprudência. 

O Decreto-lei nº 1.004 considera um crime só – mas aumenta a pena. O  
Projeto acode com o concurso formal – que parece o mais distante da solução  
certa. A disputa jurisprudencial que se quis resolver não envolveu o concurso  
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formal. Há decisões dando pelo concurso material (poucas), e em maior número considerando um só dos 
crimes (geralmente o estelionato). 

Parece-me que o caso não comporta uma solução legislativa adequada. O Anteprojeto Hungria 
disciplinava os casos de concurso aparente de leis, e isto foi considerado inadequado. Mas aqui procura-se 
uma solução para uma situação em que a jurisprudência tem forçado um concurso aparente de leis. 

Solução por solução, a do Projeto (concurso formal) é a menos feliz. Se foi a quantidade da pena 
aumentada (um a dois terços) que motivou a modificação, bastaria reduzir tais limites. 

120. Art. 336 – É o art. 337, do Decreto-lei nº 1.004. Mudou-se o nomen juris: violação de sigilo de 
licitação, ao invés de “proposta de concorrência”. 

No tipo, foi feita idêntica alteração. 
Na parte final, ao invés de repetir o verbo devassar, está “fazê-lo”, com evidente superioridade. 
121. Art. 377 – O Projeto substituiu, na ementa e no tipo, “concorrência pública” por “licitação”, termo 

mais adequado. Ajusta também o dispositivo à alteração que já se fez em outros artigos, relativa à 
sociedade de economia mista e fundação instituída pelo poder público. 

122. Art. 403 – O Projeto coloca o crime de desobediência à decisão judicial (art. 359 do Decreto-lei 
nº 1.004) entre os crimes contra a Administração da Justiça, o que é tecnicamente mais correto. 

O crime de reingresso de estrangeiro expulso, que estava no art. 403, foi para o art. 368, colocado 
entre os delitos contra a Administração em Geral, cometidos por particular. A volta do estrangeiro expulso é 
mais ofensiva à Administração. 

No novo art. 403, procederam-se algumas alterações, em face do art. 359 do Decreto-lei nº 1.004. A 
desobediência não é a decisão judicial, mas a sentença. O alcance é limitar a tipificação da conduta, 
certamente: não se faria uma alteração para que se tenha que proceder a uma interpretação extensiva para 
alcançar o que o dispositivo suprimiu. A desobediência a despacho, por exemplo, pode incidir no art. 371. 

Por outro lado, acrescentou-se que só o funcionário público o comete: trata-se de crime próprio. Já o 
era no Decreto-lei nº 1.004, mas isto decorria da colocação sistemática do dispositivo (Título XI, Capítulo I). 
Para manter delito crime próprio, foi preciso, com a deslocação procedida, introduzir “o funcionário público” 
no tipo. 

123. Art. 65 – O art. 65 do Decreto-lei nº 1.004 equipara o concurso formal e o concurso material, 
quer homogêneos ou heterogêneos, para efeito de aplicação de pena. Corresponde ao art. 61 do 
Anteprojeto Hungria, com a ressalva, in fine, do disposto no art. 37, § 1º, a rigor supérflua. 

Em princípio, atende-se ao sistema da acumulação material ou aritmética das penas – quot delicta, tot 
poenae. Isto ocorre quando as penas são da mesma espécie. 

Se de espécies diversas, tem aplicação a mais grave, com acréscimo, incidindo o sistema da 
exasperação – poena major cum exasperatione. 

Mas foi inserida, em relação ao Anteprojeto Hungria, a faculdade de redução da pena, de um sexto a 
um quarto, conferida ao Juiz, no caso do concurso formal (art. 67, parágrafo único). 

Projeto faz a matéria voltar à disciplinação do Código vigente. 
O art. 65 estabelece a acumulação aritmética das penas, no concurso real,  

homogêneo ou heterogêneo. A unificação das penas, porém, é alterada: enquanto 
 no Código de 1940, incide sempre o sistema da acumulação, quer sejam as  
penas da mesma ou de diferentes espécies (nesta hipótese, é cumprida primeiramente 
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a mais grave), no Projeto acolhe-se a acumulação material quando as penas são da mesma espécie, mas 
adota-se a exasperação da mais grave, quando de espécies diferentes (art. 67, I e II). 

Quanto ao concurso formal, o Projeto acrescenta dois parágrafos ao art. 65, alterando inteiramente o 
sistema do Decreto-lei nº 1.004. 

O § 1º corresponde ao art. 51, § 1º, do Código vigente, com pequenas alterações na forma. Se, com 
uma só ação ou omissão são praticados dois ou mais crimes, havendo cominação de penas privativas da 
liberdade, faz-aplicação da mais grave, com acréscimo de um sexto até metade; se da mesma gravidade, 
uma delas, com igual acréscimo. 

Portanto, a equiparação do concurso formal com o material fica desfeita: no concurso ideal não há 
acúmulo de penas, mas absorção com exasperação. 

Na parte final do parágrafo, é distinguida a produção de dois ou mais delitos com uma só ação, 
quando os resultados correspondem a desígnios diversos, hipótese em que se aplica a regra do acúmulo de 
penas, tal como se dá no concurso real. 

No § 2º está o limite da exasperação procedida na forma da primeira parte do § 1º – a pena resultante 
não pode ser maior do que aquela que seria imposta se houvesse soma das penas. 

A equiparação do concurso formal ao material, contida no Decreto-lei nº 1.004, foi objeto de aplausos, 
já quando surgiu, no Anteprojeto Hungria. Há legisladores que a adotam. O projeto Soler também o faz. 
Este penalista, na justificativa do art. 81 do seu projeto e na sua obra, assinala que o concurso ideal perde 
importância à proporção em que melhor se definem as regras para dirimir o concurso aparente de normas 
(observação que não escapara a Antolisei, Maggiore, Eduardo Correia), e que as dificuldades para 
estabelecer uma unidade delitiva quando há pluralidade de resultados, são arruinadoras da teoria do 
concurso formal. 

Não obstante, essa equiparação não é feliz. A produção de dois ou mais crimes, com uma só ação ou 
omissão, obedecendo a um mesmo desígnio, é uma realidade incontestável. Tanto que o Projeto Soler, 
como o Decreto-lei nº 1.004, se ocupa da hipótese. E se é matéria que deve ser submetida à normalização, 
é injusto considerar da mesma gravidade a produção de dois resultados com um só movimento corpóreo a 
que corresponde um só desígnio, e o cometimento de dois crimes com ações distintas. Antolisei (Manual), 
em face do Código Italiano, que iguala as duas formas de concurso, expõe: “Ainda prescindindo de destacar 
que os casos de concurso formal são freqüentemente a conseqüência de uma imperfeita acumulação ou 
coordenação das normas incriminadoras, é fácil observar que no concurso citado o agente se situa em 
contradição com o ordenamento jurídico em um só momento, enquanto que o concurso material se rebela 
várias vezes à lei, em. momentos distintos, demonstrando sem dúvida maior persistência em sua atitude 
anti-social”. 

A ação é una materialmente, mas subjetivamente plúrima, em face de nossa lei, no concurso formal 
imperfeito, quando o mesmo movimento corpóreo (distinto de “ato”) se destina a produzir dois resultados, já 
no mundo psíquico do agente. No concurso formal perfeito, há um só “desígnio” (para usar o termo da lei), 
uma só ação, e mais resultados. Esta situação, que corresponde à realidade da vida, não pode ter a mesma 
relevância penal daquela em que, com várias violações do comando normativo, o agente quer produzir 
vários crimes. A unidade de ação, no primeiro caso, não é só aparente, ainda que múltiplas as 
conseqüências. Eduardo Correia (A Teoria do Concurso em Direito Criminal) indaga: “Porventura um objeto 
com várias qualidades deixa de ser um só objeto?” 

Pode-se argüir, por outro lado, que a igualdade entre o concurso formal  
e o material, para efeito repressivo, no Decreto-lei nº 1.004, é só no  
plano abstrato, e que a elasticidade da sanctio juris permite ao Juiz fixar, no caso con- 
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creto, as diferenciações realizadoras da pena justa. Nem outra coisa diz Soler, em defesa de seu Projeto. 
Mas considere-se que o concurso material, ali, tem tratamento apelativo segundo o sistema do acúmulo 
jurídico, não do acúmulo material, como em nosso direito. 

Não me parece aceitável esse critério de transferência de soluções legislativas para o aplicador da lei, 
confiando-se na flexibilidade da pena abstrata, quando é possível a lei definir diferenças que correspondem 
à realidade das coisas. 

Melhor parece a disciplinação do Projeto, voltando às bases do Código vigente. Distingue, para efeito 
apenativo, o concurso material do formal. E, ressalva o acúmulo de penas, se com uma só ação ou 
omissão, mas com desígnios autônomos, alcança o agente mais de um crime. 

Nem a objeção de que os “desígnios autônomos” não alcançam o dolo eventual fere irreparavelmente 
a construção, pois na aplicação da lei atual, isto não trouxe problemas. 

Nenhuma das fórmulas inovadoras (Anteprojeto Hungria, Decreto-lei nº 1.004), revelou-se superior à 
do Código de 1940, aprimorada no Projeto, que tem ainda em seu favor o texto do Código Penal tipo para a 
América Latina. 

124. Art. 66 – O art. 66 do Decreto-lei nº 1.004 alterou profundamente o tratamento do delito 
continuado: estende-lhe a disposição referente ao concurso material (e formal), pela qual se dá o acúmulo 
de penas da mesma espécie, e a aplicação da mais grave, com exasperação, quando de espécies 
diferentes. 

Essa equiparação é abrandada pela redução facultativa da pena unificada, de um sexto a um quarto, 
a arbítrio do Juiz (art. 67, parágrafo único). 

As duas restrições contidas no Anteprojeto Hungria foram mantidas, isto é, a de não se estender o 
crime continuado a fatos ofensivos a bem jurídico de pessoas diversas, e aos criminosos habituais. 

Em princípio, é aceitável a colocação do art. 66, aplicando ao crime continuado o tratamento 
conferido ao concurso material, para efeito apenativo. 

Não há uma razão científica séria para que vários crimes correspondam, para alcance punitivo, a uma 
pretensa unidade. Justificável na origem, em que a elaboração dos práticos do direito medievo artificializou 
para evitar a morte ao terceiro furto, é curioso que sublata causa, o efeito continuou: a criação que 
engenhou a solução para uma situação concreta, alongou-se depois de superado o momento sócio-cultural. 

Chegou aos nossos dias, como sempre foi: uma ficção, não um ente real – não tem colocação própria 
na teoria geral do crime, não se identifica um evento peculiar, nem um elemento subjetivo específico. Diante 
de nosso direito positivo, a ficção é claramente defluente de sua colocação na parte que trata da aplicação 
da pena: o crime continuado disputa posição na faixa do concurso material, mera pretensão à eqüidade, à 
benevolência, para limitar o rigor da soma de penas. Mesmo ficção, é limitada: é ficção somente quood 
modum poenae, observou Leone; para outros efeitos, como a prescrição, não perdura a unidade artifical: 
art. 111, § 3º, do Decreto-lei nº 1.004, na lei atual, a Jurisprudência, conforme a Súmula 497, não considera 
o acréscimo emergente da continuação, para o cômputo do tempo prescritivo da condenação. 

Mas, transação entre a coerência lógica e a utilidade e a eqüidade, como disse Manzini, esse 
engenho se susteve, através dos tempos. Na América, quase todas as legislações o consagram; na Europa, 
embora omissa a legislação, a jurisprudência e a doutrina o acolhem. 

Exceção à incidência do concurso material, o crime continuado entrincheirou- 
se entre nós. Disputa espaço com o concurso material. É aceito, não porque 
 seja realidade, mas por motivos enraizados na idéia de eqüidade e benevolência. 
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Como observou Manoel Pedro Pimentel (Do Crime Continuado), nas legislações (como a nossa) que 
adotam o sistema do acúmulo material de penas, para o concurso real, o crime continuado acaba 
encontrando utilidade, para amenização da punição rigorosa. Filosoficamente, só o igual é justo; a pena, 
jamais será inteiramente justa, porque não é igual ao crime, é uma correspondência simbólica. Pense-se 
nos exemplos sovados da doutrina: a operária que furta, seguidamente, de cada vez um pouco de lã, até 
poder fazer uma blusa: em rigor técnico, a pena resultante da soma, não seria justa, ainda que no mínimo 
legal. 

Na exposição do Ministro Buzaid, lê-se que o objetivo do novo Código é reservar a soma de penas 
para os casos mais graves de manifestação da vontade delitiva. Não poucas vezes o nosso legislador 
transige com a ciência, em favor de outros valores inseridos no contexto da legislatividade. 

Enfim, em face de tais pressupostos, não por razão de ciência, e por corresponder a uma tradição em 
nosso direito (já o Código de 1890, art. 66, § 2º, o disciplinava), o crime continuado pode continuar existindo 
legislativamente, como quebra da incidência do concurso material, sem maiores inconvenientes. 

O Projeto retorna ao anteprojeto de Hungria e reproduz o § 2º do art. 51, do Código Penal vigente, 
mantendo, assim, a definição e o tratamento atuais do crime continuado, com as restrições surgidas 
naquele anteprojeto. 

 
CONCLUSÃO 

 
Com as restrições antes apontadas, as quais serão renovadas em emendas, o meu voto é pela 

aprovação do Projeto, cabendo mencionar ao final deste Parecer a colaboração recebida, no exame da 
proposição, do Professor Luiz Viel, do Ministério Público do Paraná, e do Professor Accioly Neto, da 
Faculdade de Direito de Curitiba. 

Sala das Comissões, 26 de outubro de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – Accioly Filho, Relator – 
Helvídio Nunes – José Lindoso – Franco Montoro, com restrições e com o protesto pelo exame da matéria 
no Senado Federal dentro de exíguo prazo de 45 dias, tempo patentemente insuficiente para o estudo 
objetivo e amplo de um Código Penal adaptado às condições reais de nosso meio. – Mattos Leão – Wilson 
Gonçalves – Gustavo Capanema – José Augusto – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende. 

Adendo ao Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de Lei da Câmara nº 58/73 – 
altera dispositivos do Decreto-lei nº 1.004, de 21-10-69, que instituiu o Código Penal. 

Relator: Sr. Accioly Filho 
Conforme é do nosso conhecimento, o projeto deverá ser emendado em Plenário, devendo, assim, 

uma vez encerrada sua discussão, retornar a esta Comissão. 
Com apoio no nº 4, da alínea e do art. 155 do Regimento Interno, somos que, os Projetos de Lei do 

Senado nos 15, de 1972; 65, de 1972; e 67, de 1973 e, ainda, o Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 1973, 
que, com este, tramitam em conjunto, devem ser considerados como emendas ao Projeto ora pleiteado, que 
regula a matéria com maior amplitude, e deverão, nesta condição, ser objetos de estudo por ocasião do 
exame das emendas de Plenário. 

Sala das Comissões, 26 outubro de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – Accioly Filho, Relator. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Expediente lido vai à publicação. 
Comunico ao Plenário que esta Presidência, nos termos do art. 279 do Regimento Interno, 

determinou o arquivamento dos Projetos de Lei do Senado nos 94 e 103, de 1973, de autoria do Sr.  
Senador Vasconcelos Torres, que subordina a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca  
(SUDEPE) ao Ministério da Marinha e que modifica o art. 124 do Decreto-lei nº 2.627, de 26 de setembro 
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de 1940, respectivamente, considerados rejeitados em virtude de terem recebido pareceres contrários, 
quanto ao mérito, das Comissões a que foram distribuídos. 

O Senhor Presidente da República encaminhou, à deliberação do Congresso Nacional, através da 
Mensagem nº 55, de 1973 – CN, o Projeto de Lei nº 15, de 1973 – CN, que autoriza a Centrais Elétricas 
Brasileiras S/A – ELETROBRÁS a movimentar a Reserva Global de Reversão para o fim que especifica, e 
dá outras providências. 

Para leitura da Mensagem e demais providências iniciais de sua tramitação, convoco sessão conjunta 
do Congresso Nacional a realizar-se hoje, às 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º-Secretário.  
É lido o seguinte: 

 
REQUERIMENTO Nº 231, DE 1973 

 
Nos termos regimentais, requeiro que não sejam realizadas sessões no Senado Federal nos dias 1 e 

2 de novembro, nem haja expediente em sua Secretaria. 
Sala das Sessões, 29 de outubro de 1973. – José Lindoso. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – De acordo com o art. 239, item II, do Regimento Interno, o 

requerimento lido poderá ser votado com a presença de 11 Srs. Senadores. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado. 
De acordo com a deliberação do Plenário, não serão realizadas Sessões no Senado nos dias 1º e 2 

de novembro próximo, nem haverá Expediente em sua Secretaria. 
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1º-Secretário.  
É lida a seguinte: 

 
COMUNICAÇÃO 

 
Ofício nº 228/73 

 
Brasília, 25 de outubro de 1973. 

 
Sr. Presidente: 
Tenho a honra de indicar o Senhor Deputado Osmar Leitão para substituir o Senhor Deputado José 

Sally, na Comissão destinada a apreciar o Projeto de Lei nº 13/73 (CN), que regula os direitos autorais, e dá 
outras providências. 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de estima e elevado apreço. – Geraldo Freire, 
Líder da ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Será feita a substituição solicitada. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Arnon de Mello, primeiro orador inscrito. 
O SR. ARNON DE MELLO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, no momento em que se anuncia o fim 

da guerra do Oriente Médio, valho-me do ensejo para ressaltar desta tribuna o papel que tem 
desempenhado a Organização das Nações Unidas na preservação da paz mundial. 

Na semana passada, transcorreu o seu vigésimo oitavo aniversário, e o Congresso Nacional 
comemorou merecidamente a data. Honrando por convite do ilustre Senador Carvalho Pinto, para falar em 
nome da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, que S. Ex.ª preside, referi à importância 
desse organismo internacional nas quase três decadas de sua sofrida e proveitosa existência. 

Parlamento mundial, centro de convívio universal, mecanismo de  
cooperação interestatal, “onde se harmonizam os esforços das nações para um fim 
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comum”, ganhou ela, ao longo do tempo, densidade, autoridade e universalidade, com o acolher em seu 
plenário as vozes mais díspares para o debate franco e aberto de idéias e fatos, e com o promover o exame 
e facilitar, pelas negociações entre forças desavindas, o encaminhamento da solução dos problemas mais 
intrincados que amarguram o mundo. 

“Desejo que esta Casa – disse o Diretor-Geral da UNESCO – se torne cada vez mais a do diálogo 
universal de todas as pesquisas e todas as verdades, de todas as certezas e todas as dúvidas, de todas as 
ansiedades e de todas as esperanças do espírito. E isso não somente para permitir-lhes melhor se 
conhecerem, mas para ajudá-los a melhor inserir-se na história e a agir mais eficazmente sobre os destinos 
da humanidade.” 

O diálogo, estabelecendo o contato das partes conflitantes, abre caminho à paz. Evidentemente com 
ele não se visa a destruir as diferenças, o que seria penoso e contraproducente, nem por isso mesmo se faz 
discriminação quanto à cor da pele, origem racial, crença religiosa, filiação ideológica, posição política. Visa-
se com ele a compor diferenças, conservando-lhes o conteúdo de autenticidade criadora, para, de sua 
composição, tirar os melhores efeitos, como exatamente da diversidade de sons se obtém a sinfonia. 

 
Princípios 

 
Exalou, por outro lado, a homenagem do Congresso Nacional à Organização das Nações Unidas os 

princípios que lhe servem de base. No preâmbulo da Carta de São Francisco, de 26 de junho de 1945, “os 
povos das Nações Unidas” se declaram “determinados a preservar as gerações futuras do flagelo da guerra, 
que por duas vezes, durante nossa vida, trouxe à Humanidade sofrimentos indizíveis; a reafirmar a fé nos 
direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos 
homens e das mulheres e das nações grandes e pequenas; a criar condições sob as quais possam manter-
se a justiça e o respeito às obrigações emanadas dos tratados e de outras fontes do direito internacional; a 
promover o progresso social e a elevear o nível de vida dentro de um conceito mais amplo de liberdade”. 

A justiça, o desenvolvimento, a segurança coletiva, a cooperação internacional política, econômica e 
social, a fraternidade, que fazem a Paz, são, assim, valores pelos quais luta a ONU e que interessam 
fundamentalmente caos Estados que a compõem como a toda a Humanidade, porque, com a vitória deles 
se construirá um mundo em que o homem usufrua realmente as quatro liberdades de Roosevelt e possa 
“viver sem medo e sem armas”. 

 
Obstáculos 

 
Bem reconhecemos e bem sentimos os obstáculos que a ONU defronta no desempenho de tão ampla 

e árdua missão, mas bem sabemos igualmente que, embora vigorosos e renitentes, tais obstáculos não lhe 
quebram o ânimo nem lhe desviam o rumo, são antes desafios e estímulos que elementos de dissuasão. 
Tanto isso é verdade que, fundada com 51 membros, reúne hoje a ONU 135 nações e, apesar da Carta de 
São Francisco até agora conservar, como se ainda estivéssemos em 1945, a expressão “países inimigos” – 
lá se encontram, defendendo os princípios democráticos que a Segunda Guerra Mundial fez triunfantes, a 
Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, a Itália e o Japão lado a lado da Inglaterra, França, Rússia e 
Estados Unidos, que, juntos, por um qüinqüênio, se defrontam nos campos de batalha, e lado a lado 
também de todas essas nações, grande número, de antigas colônias hoje emancipadas das respectivas 
metrópoles sem nome daqueles mesmos princípios. 

 
Nos tempos antigos 

 
Embora bem outros fossem os tempos de antanho, quando as Nações viviam tão afastadas umas 

dias outras e o estrangeiro era sempre tido como inimigo, a paz defendida por instituição interestadual já 
constituía ideal do mundo antigo. A Bíblia nos dá a conhecer a predição de Isaías (2.2/4): “Acontecerá 
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nos tempos futuros” que “se levantará no alto das colinas o monte do templo do Senhor, ao qual afluirão 
todas as nações, e muitos povos converterão suas espadas em enxadões e suas lanças em foices; já não 
levantará espada nação contra nação, nem se adestrarão mais para a guerra. “E, quinhentos anos antes de 
Cristo, Confúcio pregava a Grande União sustentada por uma sociedade internacional, cujo objetivo seria 
“aplicar a boa fé e fazer a concórdia entre os Estados”. 

Foi ao longo dos séculos esse ideal sistematicamente defendido por Nação e homens de Estado e 
homens de pensamento, mas citemos apenas o Tratado da Santa Aliança, assim em Paris, em 26 de 
setembro de 1815, depois da derrota napoleônica de Waterloo, o qual estabelecia, no seu art. 1º, que a 
Áustria, a Prússia e a Rússia “permanecerão unidas pelos laços de uma fraternidade verdadeira e 
indissolúvel e, considerando-se compatriotas, se prestarão, em qualquer ocasião ou lugar, assistência, 
ajuda e socorro”, “animados para proteger a religião, a paz e a justiça”. 

 
Liga das Nações e ONU 

 
No século atual, ainda quando não terminara a Primeira Grande Guerra Mundial, o Presidente 

Woodrow Wilson, em sua mensagem de 8 de janeiro de 1918 ao Congresso dos Estados Unidos, propunha 
fosse constituída “uma sociedade geral das Nações”, através de convenções formais, com o objetivo de 
“assegurar garantias recíprocas de independência política e territorial, tanto aos pequenos como aos 
grandes Estados”. 

Daí nasceu a Liga das Nações, que em janeiro de 1920 começou a funcionar com 32 membros, entre 
os quais não figuraram os Estados Unidos, por oposição do Congresso Nacional. Não se prestigiou a nova 
sociedade, que, sem vez de aumentada, como a ONU, chegou, a 1939, vinte anos depois, reduzida no 
número de integrantes. Mas, segundo disse Winston Churchilli, “não falhou por causa de seus princípios e 
concepções”, senão exatamente pelo contrário: “porque, os Estados que a fundaram desertaram desses 
princípios”. 

Tal fato contribuiu para a segunda grande conflagração mundial, que por cinco longos anos 
ensangüentou a Humanidade, e finda a qual surgiu, em 24 de outubro de 1945, a Organização das Nações 
Unidas, substituindo a envelhecida Liga das Nações e resultante da Conferência de São Francisco, que 
então se considerou “a mais importante reunião depois da última Ceia”. 

Já lembrou René Maheu que Einstein e Teilhard de Chardin, “plenamente conscientes, até a 
adoração e até a angústia, da maravilhosa e terrível liberdade do homem, desde agora capaz ao mesmo 
tempo de conquistar o universo e de causar sua própria destruição, têm, um e outro, proclamado a 
necessidade de uma organização da comunidade mundial, como condição não somente do progresso, mas 
da sobrevivência da espécie”. 

 
Instituição Necessária 

 
Realmente, se naqueles tempos mais longínquos era necessária instituição desse tipo, por certo que 

muito maior necessidade dela tem o mundo atual. Marcado por injustiças, distorções e desigualdades que 
nos avizinham do caos, e por transformações galopantes, os avanços científicos e tecnológicos gerando em 
tropel descobertas e invenções – nele, no mundo atual, mais do que as divergências entre os Estados e 
mais do que os reclamos das necessidades do povo, há a considerar os atritos entre o presente e o futuro, 
num descompasso que não poupa o passado. 

Tudo isso nos conduz a situação aterradora, onde poucas Nações ricas aumentam, em dez anos, 
em um trilhão de dólares a sua riqueza, como se verificou entre 1960 e 1970, enquanto 96  
nações pobres, com 80% da população do mundo, se aprofundam na miséria, cada vez  
mais distantes do bem-estar. Em 1972, as empresas supranacionais dos 11 países do DAC – Estados 
Unidos, Canadá e 9 da Europa – produziram no exterior 350 bilhões de dólares, ou seja, mais do 
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que, no mesmo período, todos os países da América Latina, África e Ásia, segundo informe do 
Departamento de Comércio norte-americano. 

São números revelados pelo Banco Mundial na Unctad III: enquanto nos países desenvolvidos, 
industrializados, a renda per capital se elevou em seiscentos dólares e alcançou dois mil e quatrocentos 
dólares em 1970; nos países pobres, em desenvolvimento, ela apenas cresceu em quarenta dólares e, no 
fim da década, atingia cento e oitenta dólares. Os cálculos estimam que, continuando as coisas como vão, 
ao chegarmos a 1980 os países industrializados terão elevada sua renda per capita a 3.600 dólares, e os 
países pobres a 280 dólares. 

 
América Latina Século XVIII 

 
No que diz respeito à América Latina, lembremo-nos primeiro de que éramos, em fins do século XVIII, 

mais desenvolvidos que a América do Norte, tanto que Simon Bolivar, enchendo-se de entusiasmo, 
proclamou na mensagem de 1818: “A América do Sul unida será a rainha das Nações.” 

Realmente, àquele tempo, o Brasil exportava sozinho 18 vezes mais, em valor, que os Estados 
Unidos. A população das Américas era, em 1800, de vinte e cinco milhões e trezentas mil pessoas, vinte 
milhões das quais viviam espalhadas pela América Latina e apenas cinco milhões e trezentas mil nos 
Estados Unidos. A Universidade de Harvard foi fundada um século depois de já existirem quatro 
Universidades na América do Sul. A produção mineral, agrícola e artesanal dos Estados Unidos era, de 
acordo com estimativas feitas, ultrapassada cerca de 40 vezes pela América Latina. 

 
Realidade Desoladora 

 
As estatísticas são hoje, no entanto, Srs. Senadores, bem diferentes, desoladoras. Em 10 anos – de 

1960 a 1970 – elevou-se na América Latina em 50 milhões o número de famintos; em 5 milhões o de 
famílias sem casa; em 2 milhões o de analfabetos. Temos 25 milhões de desempregados, que até 1980 
aumentarão em mais 15 milhões. Conquanto nos países desenvolvidos a média de emprego seja de 45% 
da população, na América Latina ela é de 31%, e a nossa produtividade, 1/4 da européia e 1/6 da norte-
americana. 

A realidade, extremamente desoladora mesmo, dá-nos a medida da importância da ONU neste 
mundo conturbado. Se, apesar de sua presença, a situação é tão grave, imaginemos o que sem ela seria a 
humanidade. 

 
Importância da ONU 

 
Depois de todas as tentativas que, desde que o mundo é mundo, se vêm fazendo para implantar uma 

instituição internacional que represente e defenda os altos interesses da civilização, a ONU atende a essas 
esperanças, é, sem dúvida, o melhor esforço que já se fez no sentido da construção da sociedade de bem-
estar. 

Considerando que cumpre, por certo, combater os efeitos das causas mais do passado que atingem o 
presente, porém indispensável é exterminar as causas mesmas atuais das tensões, conflitos e guerras que 
ameaçam o futuro, ela não descuida de tomar providências de infra-estrutura para melhor realizar sua 
missão. O que tem feito no campo da educação, da saúde, da cultura, da assistência técnica, da ciência e 
tecnologia, ainda não pode ser visto nem avaliado na sua plena repercussão, como não é possível ver 
crescer a árvore que se planta e colher seu fruto antes do tempo oportuno. Mesmo porque até não passou 
ainda a fase da semeadura, pois grande é o trabalho de preparo dos campos, como imensas as 
necessidades a serem atendidas. 

Ressalte-se apenas, entre os feitos da ONU, aquele que André Malraux considera o fato político de 
maior importância do século. Em 1945, o colonialismo dominava dois terços da população mundial e quase 
outro tanto da superfície da Terra. Lutou a ONU pela independência das colônias, aprovando em tal sentido 
a Declaração de 14 de dezembro de 1960. Hoje, em vez de 2/3 da população mundial, apenas 1,5% dela 
não está emancipado. 
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Não é Pouco 
 

Força de esclarecimento, de contenção, de advertência, a ONU não se limita às campanhas que faz, 
aos planos que executa, às ações que desenvolve. Há de ser-lhe creditada também a luta para evitar erros, 
impedir desacertos, desatar mal-entendidos, tudo redundando em benefício da paz. Seus objetivos são 
amplos e profundos e exigem todo um processo a que firme e pacientemente se dedica. 

Não se diga que é pouco o que tem conseguido, pois mais importante é saber que ainda há muito, 
muitíssimo a realizar, o que impõe a persistência na luta, sejam quais forem os sacrifícios. E o velho sábio 
Lao Tszé já ressaltava que “a jornada de mil milhas começa com um passo”. Parlamentares que somos, 
bem sabemos como é difícil a um Parlamento mundial alcançar metas que resultem do consenso de 
elementos os mais diferentes. Os óbices gerados por resistências e divergências, porém, terminarão 
vencidos pela fé, pela determinação, pelo sentimento de missão. 

 
Insucessos e Vitórias 

 
A qualquer observador não escapará que os 28 anos decorridos não são somente de vitórias para a 

ONU. Ao contrário, em virtude mesmo da difícil missão que lhe cumpre, muitos insucessos se registram ao 
longo de sua existência, misturados e compensados, entretanto, por triunfos – insucessos e triunfos 
contribuindo juntos para enriquecer-lhe a maturidade e aumentar-lhe a vitalidade que os princípios que 
defende nutrem e conservam. Ela não pôde, por exemplo, concretizar o desarmamento geral, embora 
promova o desarmamento dos espíritos, nem evitar, senão manter localizadas, guerras como a do Vietnã e 
as do Oriente Médio. Mas a realidade é que, se entre o início da Primeira e o da Segunda Grande Guerra 
Mundial mediou um quarto de século, já passam 34 anos da explosão hitlerista, e o que vimos ainda há 
pouco tempo foi o Presidente dos Estados Unidos da América sair de Washington e empreender longa 
viagem para visitas de cortesia a Moscou e a Pequim. Tal fato se explica pela consciência da necessidade 
da consolidação da paz, meta suprema da Carta de São Francisco. 

Não procede, então, o pessimismo de De Gaulle, para quem a ONU eram as “Nações Desunidas”, 
nem é verídica a afirmativa de há dez anos do Primeiro-Ministro da Grã-Bretanha, Sir Alce Douglas-Home, 
desmentida pelo próprio tempo, segundo a qual “a ONU estava moribunda”. 

 
Política do Poder 

 
A ONU não é, evidentemente, o supergoverno universal, o fac totum do Mundo. Não tem autoridade 

de mando, pois suas determinações, para serem válidas e executadas, dependem da concordância de 
várias partes. Limita-a na sua força moral uma realidade inocultável – e a cito não por que a aplauda, mas 
apenas para argumentar: a política do Poder, que se baseia nas armas nucleares e se afirma no direito de 
voto dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Vem daí o equilíbrio estratégico do Poder, 
dividido entre superpotências, cada qual com suas áreas de influência, visando à estabilidade da ordem 
internacional que mais lhes convém. 

Mas – refira-se para aumentar a fé e a esperança na ONU – a política do Poder nem sempre tem ali 
afirmado o seu prestígio e força. O acesso da China de Mao-Tsé-Tung e a exclusão de Taiwan da 
Organização são dois fatos que evidentemente não agradaram nem o primeiro à União Soviética, nem o 
segundo aos Estados Unidos. 

 
Modelo Possível 

 
A ONU ,é, todavia, com as suas características atuais, o modelo possível de convivência internacional 

para manter a coexistência pacífica e evitar a confrontação entre as grandes potências.  
Superando os atritos das nações menores, ela limpa o terreno para afugentar crises mais graves  
entre as nações mais poderosas. Se lhe agradecemos, pois, os esforços para manter esta paz que des- 
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frutamos, havemos também de agradecer-lhe a contribuição para impedir a guerra mundial. Vietnã, Biafra, 
Oriente Médio, ontem e hoje, são tragédias periféricas profundamente lamentáveis e condenáveis, mas que 
não destroem o modelo de convivência internacional, antes dão margem a que se aproximem e se 
entendam as cúpulas que o mantêm, como ainda agora estamos vendo na guerra entre árabes e judeus. 

 
Segurança Econômica e Social 

 
Dentro do presente quadro mundial, caracterizado pela autoridade que se atribui ao Poder com maior 

capacidade de destruição à paz não se dá apenas uma, porém várias definições. Se os países pobres a têm 
como resultante do bem-estar coletivo gerado e garantido pela segurança econômica e social e pelo 
desenvolvimento, para os países ricos, já desenvolvidos e prósperos, a paz sobretudo se exprime pela 
ausência de guerra entre eles, ou melhor, pela não utilização das armas nucleares. Assim, as preocupações 
dos poderosos são no sentido de se fortalecerem militarmente e de evitar que se alarguem fissuras no seu 
relacionamento. A verdade é que, como divulga Jams Reston, enquanto os Estados Unidos e a União 
Soviética principalmente, entre outras nações, despendem, por ano, 180 bilhões de dólares em armas 
militares, destinam apenas sete bilhões de dólares para ajudar os países em atraso. 

Eis porque se levanta no mundo inteiro uma grita em favor do desenvolvimento dos Países pobres, 
sufocados pela falta de meios para promovê-lo. Reconheçamos que cada um deles deve empenhar-se em 
assumir a responsabilidade de resolver por si mesmos seus problemas específicos, mas convenhamos em 
que sem cooperação externa nunca será vencido o subdesenvolvimento. Agrava-o ademais o vigente 
regime de trocas internacionais, que sobremodo sacrifica as Nações exportadoras de matérias-primas, 
exatamente as mais necessitadas de tudo. Realmente, sabemos que, enquanto aumentam os preços dos 
manufaturados que eles importam e compram, baixam os dos produtos que eles vendem, o que ainda mais 
os empobrece e aprofunda o gap que os separa dos países desenvolvidos. 

 
Solução de Problemas 

 
Sr. Presidente, a paz não é uma palavra sem conteúdo, mas um ideal dinâmico que exige ação firme, 

atos lúcidos e construtivos. Paz não é simples sinônimo de não-beligerância e sim uma realidade que se 
alimenta de numerosos fatores econômicos, sociais, morais. 

Quando, em 1967, fui ao Japão, não quis deixar de visitar Hiroxima, alvo da primeira bomba atômica, 
e, na sua Catedral, onde assisti à missa de domingo, vi uma placa em memória das vítimas da explosão 
nuclear, com os seguintes dizeres: “em sinal de paz entre todos os povos, sinal indicando o verdadeiro. 
caminho de paz com Deus e os homens”. “Este caminho – conclui, a inscrição – não é nem a mentira, nem 
a força, nem o ódio, mas a verdade, a justiça e o amor.” 

 
Paz e Pão 

 
O Papa João XXIII, que tanto defendeu a verdade, a justiça e o amor ao próximo, declarou, em 22 de 

novembro de 1961, perante os membros da XI Conferência da FAO, que “o mundo hodierno aspira a dois 
grandes bens: a Paz e o Pão”. E depois lembrou que “para centenas de milhões de seres humanos a 
invocação do pão quotidiano (que se faz ao rezar o Pai-Nosso) não representa apenas o ritual de uma 
prece, mas a imediata necessidade de viver e sobreviver". 

A ONU, integrada de Nações que divergem na maneira de obter a paz, sabe que para isso é 
indispensável pão, que quer dizer justiça social e tecnologia. O mundo que ela se empenha em construir não é 
aquele onde apenas não haja guerra, que não tem afinal o monopólio da promoção das desgraças humanas. 
O mundo pelo qual luta a ONU será o em que não haja fome, flagelo por igual ceifador de vidas porém 
 ainda mais terrível: atinge dois terços da humanidade e é permanente e não esporádico como a guerra. 
 Não adianta desconhecer a realidade, porque, conforme observa Rodolfo Arata, se não se livra o homem 
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da fome, “a fome provocará a guerra do homem”, o que é, portanto, o círculo vicioso. “Estomago hambriento 
– sentencia Don Quijote de La Mancha – no escucha razones”. 

E já em seu tempo, como lá está no Velho Testamento (IV. 9), Jeremias lamentava: “Mais felizes 
foram os abatidos pela espada do que os dizimados pela fome, pois estes pereceram à míngua.” 

 
Poluição 

 
Defende a ONU o desenvolvimento, mas todos sabemos que, solucionador de problemas, ele é 

também criador de novos problemas, entre os quais a poluição do meio ambiente, que ameaça a 
sobrevivência humana. 

Georges Elgozy informa que há seiscentos mil micróbios por metro cúbico de ar sobre os grandes 
boulevards parisienses, e Paris não é cidade das mais poluídas do Mundo, como Tóquio, Londes, Chigado 
e outras. E a UNESCO calculou em 20 anos o fim da humanidade, se não se tomarem medidas de defesa 
contra a poluição. 

A sobrevivência humana já está, no entanto, atingida pela poluição do subdesenvolvimento, com o 
seu fúnebre cortejo de miséria. Não será a ignorância, filha da pobreza, responsável, tanto quanto ou mais 
que os produtos industriais, pela destruição da Natureza? E à fome não se há de creditar a desvitalização 
de tantos seres humanos, devorados, assim, pelas doenças e finalmente pela morte? 

O problema, com suas tétricas implicações, foi amplamente debatido na Conferência sobre o Meio 
Ambiente de Estocolmo, em 1972, promovida pela ONU, durante a qual Indira Gandhi, chefe do Governo da 
Índia, teve ensejo de observar que como “na riqueza o homem está ameaçado pela poluição que provoca a 
própria prosperidade”, “na pobreza está ameaçado pela desnutrição e pela enfermidade”, E pergunta: “Não 
são a pobreza e a necessidade as maiores destruidoras da Natureza?” 

Como, por outro lado, destacou a Delegação Brasileira àquela Conferência, não é justo que os 
pequenos países, já poluídos pela pobreza, sejam obstados nos seus esforços desenvolvimentistas para 
libertar-se do atraso sob a alegação de que esses esforços aumentarão os fatores de poluição, quando tais 
fatores antes devem e podem ser controlados. Assim, se um terço da humanidade industrializa três quartos 
de toda a matéria-prima do mundo, há de reconhecer-se aos outros dois terços que também a produzem, o 
direito de instalar fábricas para utilizá-la. 

E nada têm a temer por isso os países desenvolvidos, aos quais não faltam condições de bem-estar. 
“Quando o representante de um estado industrial me fala sobre os transtornos do seu meio ambiente, eu me 
lembro de um homem bem alimentado dizendo de seus sofrimentos a um homem faminto” – declarava um 
africano participante da Conferência de Estocolmo. 

 
Antipoluição 

 
Cumpre enfrentar o grave problema, porém não às custas do desenvolvimento dos pequenos países, 

que a antipoluição já sacrifica, porque, sendo importadores de manufaturados, sofrem eles o aumento de 
preços e impostos decorrentes dos elevados custos das medidas de defesa do meio ambiente que oneram 
a produção. 

E convenhamos em que, se a antipoluição os prejudica, aos pequenos países, beneficia direta e 
especialmente as poderosas empresas das Nações ricas, que a transformam em grande e lucrativa 
indústria de equipamentos especializados, cuja demanda somente no mercado norte-americano está 
calculada em 26 bilhões de dólares de 1972 a 1980. E ditas empresas, que já produzem material e 
máquinas poluidoras e são elas mesmas poluentes, irão produzir também elementos de controle da 
poluição, ganhando pelos dois lados e tornando-se evidentemente cada vez mais interessadas na escalada 
poluição e antipoluição. 
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É o caso, por exemplo, da Companhia Ar Líquido, da França, cujo produto – o exigênio – é utilizado 

na regeneração do ar e também consumido pela indústria química que polui. E a mesma coisa se verifica 
nos Estados Unidos, onde, em sua maior parte, as companhias integradas na luta contra a poluição “não 
somente são elas próprias poluidoras mas também as que fornecem os produtos químicos, as máquinas, os 
carburantes, os elementos de usinas das maiores poluidoras, como a GMC, US Steel, Boeing, Standard Oil, 
Ford, American Can, Consolidated Edison”. 

 
Elevação de Preços 

 
Ainda que a antipoluição já seja subcencionada por vários governos, à frente deles e dos Estados 

Unidos, – “o contaminador é que deve pagar”, disseram vários oradores da Conferência de Estocolmo – seu 
alto custo, vale repetir, impõe o aumento dos preços dos produtos, seguidos naturalmente da elevação dos 
impostos diretos e indiretos, pagos todos, no final das contas, pelo consumidor e como contribuinte, vítima 
da corrida poluição e antipoluição. 

A tal respeito, comenta o economista norte-americano Martin Gellen que: 
“o governo dos Estados Unidos se empenha na criação de um novo complexo sócio-industrial, 

fazendo recair os gastos de criação e reparação sobre os contribuintes e reservando os benefícios para as 
empresas”. 

É problema este que bem merece as atenções da ONU para que não se aprofundem ainda mais as 
desigualdades existentes entre as Nações ricas e pobres, para que não se agrave no mundo o 
subdesenvolvimento. 

 
Consciência Coletiva 

 
Fortalece-se, felizmente, a consciência coletiva, segundo a qual o subdesenvolvimento, com suas 

cargas de miséria, ignorância, analfabetismo e doença, não é problema puramente para os países que o 
sofrem, tanto, hoje em dia, especialmente com a facilidade das comunicações, seus malefícios se estendem 
a todos, às Nações mais ricas também, como em um sistema de vasos comunicantes. 

“As questões ligadas ao desenvolvimento, – disse recentemente o Secretário-Geral da ONU, 
Embaixador Kurt Waldhein – circunscritas no passado a um caráter local ou regional, hoje afetam o mundo 
inteiro, devendo, por conseguinte, ser resolvidas ao nível da comunidade interestatal”. 

“Os problemas econômicos, ao mesmo tempo que as controvérsias políticas e militares, afetam a 
segurança internacional. A segurança econômica coletiva tem, portanto, necessária correlação com o 
conceito de segurança política coletiva.” 

 
Posição do Brasil 

 
Com a lucidez que o caracteriza, o Sr. Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Mário Gibson 

Barboza, já definiu em palavras muito nítidas a posição do Brasil, brilhantemente sustentada nas últimas 
Assembléias da ONU pelo Embaixador Armando Sérgio Frazão. 

“O conceito de segurança econômica coletiva – acentua o nosso Chanceler – complementará o 
sistema político de segurança coletiva. Na prática esse conceito, que o Brasil vem defendendo 
coerentemente desde 1953, postula, em primeiro lugar, o direito de todas as nações ao desenvolvimento 
econômico-social. Postula, também, o dever de os países economicamente mais desenvolvidos 
contribuírem para a eliminação, de acordo com calendários negociados, e de toda maneira antes do término 
da Segunda Década para o Desenvolvimento, dos obstáculos que as economias desenvolvidas opõem à 
aceleração do crescimento dos países em fase de desenvolvimento.” 

Sobremodo acertada e correta é a posição do Brasil, ao defender, na palavra do Sr. Ministro das 
Relações Exteriores, a segurança econômica coletiva como complemento da segurança política coletiva, 
tanto – já o dizia Durkheim, há mais de cem anos é ilusória a liberdade sem o lastro da independência 
econômica. 
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Integração nos Novos Tempos 
 

Srs. Senadores, há quase três décadas fundou-se a Organização das Nações Unidas. Na era 
presente, de descobertas em catadupas e quando a velocidade alcança índices antes inverossímeis, um 
ano a bem dizer se conta por dez ou mais. Tudo se transforma como por encanto, e não se pode parar nem 
mesmo reduzir o ritmo do desenvolvimento. 

É, portanto, natural que a ONU, como propõe o Brasil, se integre nos novos tempos através da 
reforma das suas estruturas legais para que não estejam elas distanciadas da realidade presente. 

 
Hammarskjöld 

 
Ao concluir, estimaria lembrar alguém que muito trabalhou pela Paz, Dag Hammarskjöld, Secretário-

Geral da ONU, morto quando em serviço da Paz e cujo túmulo, no cemitério ao lado da Universidade de 
Upsala, na Suécia, visitei emocionado. São dele estas palavras ditas ao ser eleito para o elevado posto: 

“Nenhuma vida é mais satisfatória do que a de serviço desinteressado ao nosso País ou à 
humanidade. Além do sacrifício de todo interesse pessoal, este serviço exige também a coragem de 
defender resolutamente as nossas convicções.” 

A ONU, que luta desinteressadamente pelo bem da humanidade, é forum onde cada um defende 
livremente, democraticamente, suas convicções, e onde se cultiva “a coragem das nossas diferenças”, 
aceitas “com humildade e orgulho”. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, retorno hoje de Aracaju, onde 

participei, ontem, da instalação do XXVII Congresso Brasileiro de Geologia. 
Apresso-me em registrar, nos Anais de nossa Casa, o importante acontecimento. 
A Sociedade Brasileira de Geologia, promotora do Conclave, fez-me seu convidado de honra, através 

de ofício que recebi do seu ilustre Presidente, Doutor Benedito Paulo Alves, em face dos pronunciamentos 
sobre o assunto, nas sessões de 22 de novembro de 1972 e 10 de abril de 1973, quando focalizei e aplaudi 
a iniciativa de se promover o Congresso na capital do meu Estado. 

Às 10 horas de ontem, o Governador Paulo Barreto de Menezes, inaugurou a “Mostra de Geologia e 
Mineração – Equipamentos e Serviços”, no local do Congresso, no Instituto de Química da Universidade de 
Sergipe. 

Em breves palavras, o Presidente da Comissão Coordenadora do Congresso, Engenheiro José 
Francisco Barreto Sobral, fez a saudação às autoridades e aos Congressistas. 

Nesta “Mostra” participaram empresas do Governo, tais como a PETROBRÁS, CPRM, DNPM, 
Projeto Radam, Vale do Rio Doce, Comissão Nacional de Energia Nuclear, Governo de Sergipe, Banco do 
Desenvolvimento da Bahia, Empresas locais e de outros Estados da Federação, constituindo uma 
demonstração da potencialidade mineralógica do País. 

A Mostra de Geologia e Mineração ficou disposta em seis pavilhões, distribuída por cerca de 20 
conjuntos de painéis, na ala nova do referido Instituto. 

A PETROBRÁS, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, o Departamento Nacional de 
Produção Mineral, a KALLIUM Mineração S/A., a Companhia Baiana de Pesquisas Minerais, a Comissão 
Nacional de Energia Nuclear e o Conselho do Desenvolvimento Econômico de Sergipe o CIBASE – Centro 
de Indústria de Base de Sergipe – tiveram os “stands” mais representativos da Mostra, que foi enriquecida 
com outros de várias indústrias de diversos Estados brasileiros. 
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Num dos pavilhões, o Clube Estudantil de Geologia Amadorista de Sergipe – CEGAS – expôs o farto 

material recolhido em Sergipe, compreendendo amostras de diversos minérios e de farto material fosilífero. 
O CEGAS – Clube Estudantil de Geologia Amadorista de Sergipe, de início era uma entidade de 
secundaristas; fundado pela curiosidade dos estudantes do Colégio Estadual Atheneu Sergipense, mas hoje 
congrega grande número de estudantes, de todos os níveis, e detém a melhor coleção paleonteológica do 
Estado, exposta permanentemente na sede do Clube; na Avenida Ivo do Prado, em Aracaju O CEGAS é 
dirigido pelos próprios estudantes, e tem como Presidente atual o universitário Clóvis Pereira Franco. 

As 20 horas em sessão solene, realizada no auditório do Colégio Estadual de Sergipe, presidida pelo 
Senhor Governador do Estado, com a presença do Engenheiro Yvan Barreto de Carvalho, Diretor do 
Departamento Nacional da Produção Mineral, que representou o Professor Antônio Dias Leite, Ministro das 
Minas e Energia Dr. Ronaldo Moreira da Rocha, Presidente da Companhia de Pesquisa e Recursos 
Minerais, Representantes dos Ministros do Interior e da Agricultura, tendo sido os Congressistas saudados 
pelo Professor Benedito Paulo Alves, Presidente da Sociedade Brasileira de Geologia. Logo após foi feita a 
entrega da medalha “José Bonifácio de Andrade e Silva” ao Professor Irajá Damiani Pinto e ao Doutor 
Francisco Moacyr Vasconcellos e o “Martelo de Prata” ao Geólogo Reinhard Adolf Firch, pelos relevantes 
serviços prestados à pesquisa e ao estudo da geologia nacional. 

Os dois usaram da palavra, agradecendo a homenagem de que foram alvo. 
Falaram, depois, o Engenheiro Ivan Barreto de Carvalho, representante do Ministro das Minas e 

Energia, e o Governador Paulo Barreto de Menezes, encerrando a Solenidade, manifestando sua satisfação 
pela realização do Congresso e desejando sucesso no andamento dos trabalhos. 

No seu pronunciamento, há a destacar a alegria de Sergipe em receber os Congressistas, traduzindo 
nas seguintes palavras: 

“A presença de autoridades que representam os Órgãos responsáveis pela execução dos programas 
governamentais, ligados à utilização dos recursos minerais, bem como de destacadas figuras no campo das 
ciências geológicas, além de representantes de empresas mineradoras, diz bem da importância deste 
Congresso, que os geólogos de todo o Brasil, reunidos em Belém, decidiram fosse realizado em nossa 
Capital. 

O meu Governo confessa o seu reconhecimento e a sua gratidão a todos os que aqui se encontram, 
por terem acolhido a idéia de transformar, por uma semana, Aracaju na Capital da Geologia Brasileira, 
contribuindo, assim, para o fortalecimento de uma nova imagem que Sergipe já projeta nos demais Estados 
brasileiros e além fronteiras”. 

Mais adiante, ao enaltecer a obra ímpar do eminente Presidente Médici, afirma o Governador 
sergipano: 

“Um importante passo foi adotado, quando o Governo do eminente Presidente Médici estabeleceu 
condições para a exploração das áreas de reserva nacional, em Sergipe, onde se localizam as maiores 
jazidas conhecidas de evaporitos. Preenchidas as condições, o Grupo LUME já inicia as pesquisas 
complementares para a produção do Potássio, devendo, segundo afirmou o seu Diretor-Presidente estar em 
funcionamento já no próximo ano, uma Usina Piloto, que produzirá sete toneladas por hora de Cloreto de 
Potássio. 

Restam ainda novas e importantes definições, a principal delas ligada ao problema da Barrilha, com o 
retardamento de sua solução sendo motivo de grande preocupação do Governo do Estado e de justa 
impaciência do povo sergipano. Chamamos a atenção dos nobres Congressistas que a produção da 
Barrilha em Sergipe poderá ser feita, segundo apontam vários estudos técnicos, elaborados por empresas 
detentoras do maior conceito, por preços inferiores aos vigentes no mercado internacional. Na verdade, a 
barrilha produzida em Cabo Frio, na única indústria existente no País, fica por $US 136,00 tonelada; 
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a importada que chega ao Brasil, fica por $US 100,00 a tonelada, quando os estudos demonstram que 
poderemos fabricar, aqui em nosso Estado, por $US 38,00 a tonelada. E não nos esqueçamos de que, este 
ano, já estamos importando cerca de sessenta mil toneladas de barrilha. 

Assim, para viabilizar a implantação da Usina de Barrilha através da Companhia Nacional de Álcalis, 
o meu Governo já colocou à disposição daquela Empresa, duas áreas onde se situam imensas jazidas de 
calcário cuja qualidade e facilidade de exploração são apontadas por técnicos nacionais e estrangeiros, 
como fatores fundamentais a indicar Sergipe como ponto ideal para a produção da barrilha a níveis de maior 
rentabilidade.” 

Ao encontro, compareceram 830 Congressistas, oriundos de quase todos os Estados do País, 
representando Empresas estatais, privadas e ainda professores universitários, numa integração de 
sentimentos e pontos de vista. 

Cerca de 480 estudantes universitários, provenientes do Pará, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Guanabara, Rio Grande do Sul, Brasília, São Paulo e Estado do Rio, também, participaram do 
Congresso, dando-lhe um colorido todo especial. 

Cinqüenta geólogos, representantes de várias empresas de diversos países da América do Sul, 
Continente Sul-Africano, Estados Unidos, Canadá e dos Continentes europeu e asiático, numa confirmação 
da importância e da grande repercussão que vêm alcançando os recursos e potencialidades de Sergipe, no 
campo do petróleo dos sais minerais. 

Nos próximos 4 dias, terão lugar os debates sobre os seguintes simpósios: 
de evaporitos do Brasil; 
de hidrogeologia do Nordeste; 
de exploração de petróleo; 
de economia mineral do Brasil; 
de pesquisa mineral; 
de geodinâmica; 
de pré-cambriano. 
E, ainda, 4 mesas-redondas, nas quais serão debatidos temas: rochas alcalinas do Brasil, 

geomorfologia do Nordeste, geo-matemática, pré-cambriano e sua metalogênese. 
Paralelamente, haverá uma série de conferências proferidas por técnicos nacionais e estrangeiros, e 

ainda várias sessões técnicas, tais como: geologia econômica, petrografia, geologia regional, paleontologia, 
geoquímica, geofísica, geologia do quaternário, geomorfologia, hidrogeologia. 

Logo após esses 4 dias de debates técnicos, terão lugar diversas excursões, seis ao todo, que se 
estenderão do Rio Grande do Norte à Bahia. 

Visitas técnicas à Plataforma, ao Tecarmo, incluindo-se nesse roteiro, também, as cidades históricas 
de São Cristóvão e de Laranjeiras. 

Sr. Presidente, agradecendo, mais uma vez, a distinção de ter sido considerado convidado de 
honra, do importante conclave, como o foram, o Professor Antônio Dias Leite Júnior, Ministro das Minas e 
Energia; o General José Costa Cavalcante, Ministro do Interior; o Dr. Benjamim Mário Baptista, 
Secretário-Geral do Ministério das Minas e Energia; o Dr. Henrique Brandão Cavalcanti, Secretário-Geral 
do Ministério do Interior; o engenheiro Paulo Barreto de Menezes, Governador do Estado de Sergipe; o 
Professor Luiz Bispo, Reitor da Universidade Federal de Sergipe; General Walter Menezes Paes, 
Comandante do 4º Exército; Vice-Almirante Ernesto de Mourão Sá, Comandante do 2º Distrito Naval; e 
Coronel-Aviador José Roberto Lucas Potier, Comandante Interino da 2ª Zona Aérea; cumpre-nos 
transmitir aos seus promotores, o Dr. Benedito Paulo Alves, Presidente da Sociedade Brasileira de 
Geologia, profissional competente, técnico de renome e a quem Sergipe ficou a dever pelo apoio que deu,  
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desde o início, para que o Congresso fosse realizado em Aracaju, o Governador Paulo Barreto de Menezes, 
o engenheiro José Francisco Barreto Sobral, Presidente da Comissão Organizadora, ao Dr. Raul Mosmann, 
Presidente do Núcleo Regional da Sociedade Bahiana de Geologia, e, a todos que colaboraram para que se 
efetivasse esse empreendimento, as minhas efusivas congratulações, pela vitória alcançada e pelo êxito de 
uma promoção do alto interesse para o Brasil, que neste momento projeta, o nome de Sergipe e de nossa 
Pátria, no cenário internacional. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro. 
(Pausa.) 

S. Exª não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Lindoso. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores uma das preocupações manifestadas com 

maior freqüência, de parte dos nobres Srs. Senadores, é a referente ao sistema de cobrança do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias – ICM, adotado no País. 

As teses, responsabilizando o atual sistema como fator que afeta o esforço do Governo no processo, 
do desenvolvimento das regiões mais pobres, integradas pelos Estados do Norte e do Nordeste; ensejam 
debates e controvérsias. Se levantarmos os dados constantes dos Anais do Congresso e, em especial, do 
Senado, veremos que já constituem acervo valioso para reflexões dos técnicos sobre assunto tão polêmico 
e vital para a Nação. 

Mas é certo que a questão tributária, neste País, nos seus ângulos, os mais diferentes, ante os níveis 
diversos de desenvolvimento das regiões carentes e a problemática da distribuição de renda, não se esgota 
na órbita do equacionamento dos técnicos. Exige também a visão global e humanizadora do político, do 
estadista que deve, no pressuposto normal, estar equipado da sabedoria para perseguir solução que seja 
resposta ao esforço governamental para o crescimento harmônico do País e que chegou a intensidade 
ótima no atual Governo do Presidente Emílio Garrastazu Médici. 

A imprensa divulga estariam os técnicos do Ministério da Fazenda cuidando, dedicadamente, nos 
seus Gabinetes, da elaboração do anteprojeto de Lei Complementar, regulando o § 6º do art. 23, da 
Constituição Federal, que trata das isenções do Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e 
os convênios a serem celebrados e ratificados pelos Estados, nas reuniões de autoridades fazendárias 
estaduais, o que, aliás, já se vem fazendo, em caráter experimental, com vantagens para a Administração 
Pública. A providência de fixar normas nos parece acertada, pois, do contrário, uma guerra de isenções 
para captar investimentos locais, pode perturbar, se já não estiver perturbando, a política tributária nacional. 

Mas, exatamente, no concernente à questão das isenções do ICM, ante o contexto da legislação, é 
que temos de fazer colocação singular para considerar a estrutura da Zona Franca de Manaus, pois é neste 
particular que, no Amazonas, surge clima de preocupação, do qual participa a nossa bancada. 

Por algumas vezes, este ano, da tribuna do Senado, pedi a atenção do Governo Federal para o 
assunto, pois medidas isoladas, anulando, em parte favores fiscais beneficiadores desta ou daquela 
mercadoria, constituem ameaça ao sistema de incentivos da Zona Franca, onde se destaca o ICM, sistema 
especial, que a Revolução criou, como um dos instrumentos para a ocupação da parte ocidental da 
Amazônia. 

Ainda, ao registrar, neste Plenário, a I Reunião de Associações Comerciais da Amazônia, em 
Manaus, nos primeiros meses deste ano, quando foi, ali, elaborada a “Carta Econômica da Amazônia 
Ocidental”, assinalei a importância do problema e inseri, naquele discurso, o capítulo da Carta que estudava 
a Zona Franca, em seus múltiplos aspectos, e enfocava o seu papel como fator desenvolvimentista da área. 
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Complementando essas palavras de esclarecimento e defesa, tive o cuidado de me dirigir, 

pessoalmente, ao Exmo. Sr. Ministro Delfim Netto, solicitando que recomendasse ao grupo de técnicos que 
estivesse atento à situação singular, não só sob o aspecto jurídico mas como instrumento da política de 
desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. 

Há dos meses, em resposta a expediente que dirigi à Federação das Indústrias do Estado do 
Amazonas, a esse respeito, recebi daquela entidade patronal o expediente que passo a ler: 

 
Manaus, 10 de agosto de 1973. 

 
Ao Exmo. Sr. 
Senador José Lindoso 
Senado Federal 
Brasília – DF 
Senhor Senador: 
Apraz-nos acusar o recebimento de sua missiva datada de 10 de julho passado, a qual mereceu 

nossa melhor atenção, motivo por que passamos a responder: 
Efetivamente, as Classes Empresariais do Amazonas estão apreensivas, quanto ao futuro da Zona 

Franca de Manaus em face da perspectiva da nova Lei Complementar, regulando a concessão de 
incentivos fiscais pertinentes ao ICM. 

Por canais próprios, inclusive, da Confederação Nacional das Indústrias, esta Federação tomou 
conhecimento do anteprojeto de Lei Complementar, regulando o § 6º do artigo 23 da Constituição Federal, 
que diz respeito à concessão de isenção do imposto sobre circulação de mercadorias – ICM, aprovado em 
reunião dos Secretários de Fazenda dos Estados, incluindo-se o do Estado do Amazonas. 

Em razão das repercussões negativas da referida lei sobre a Zona Franca de Manaus, as Classes 
Empresariais do Amazonas procederam a estudo acurado dessas implicações, com o escopo de enviá-lo ao 
Sr. Ministro da Fazenda e ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 

Por outro lado, estamos enviando a Vossa Excelência cópia do anteprojeto de Lei Complementar, já 
aprovado pelos Secretários de Fazenda dos Estados. 

Em decorrência dos estudos efetuados, as Classes Empresariais amazonenses concluíram que 
somente havia u’a maneira de salvaguardar a conquista, representada pelos incentivos fiscais da Zona 
Franca de Manaus, sem ferir as suscetibilidades dos técnicos do Ministério da Fazenda, mediante o 
procedimento seguinte: 

Emenda, onde couber: 
Art. Excetuam-se dos efeitos desta Lei Complementar os incentivos fiscais concedidos na Zona 

Franca de Manaus. 
Com estas considerações, esperamos ter atendido ao eminente Senador do Amazonas, aproveitando 

o ensejo para assegurar-lhe a nossa estima e alta consideração, subscrevendo-nos, 
Atenciosamente, – João de Mendonça Furtado, Presidente.” 
O então Governador do Amazonas, Sr. Danilo Duarte de Mattos Areosa, em uma das fases  

agudas de crítica e de crise por que tem passado a, Zona Franca, acompanhado da Bancada 
 amazonense e de figuras representativas do esclarecido empresariado amazonense esteve  
com o Ministro Delfim Netto para manifestar a S. Ex.ª as preocupações dos amazonenses  
sobre os destinos da Zona Franca. Naquela ocasião, há cerca de cinco anos, o Sr. Ministro da Fazenda 
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escreveu, do próprio punho, mensagem entregue ao Governador, tranqüilizando-o sobre o futuro da Zona 
Franca. 

Dir-se-ia que isto é suficiente. É. Mas, o Ministro enfrenta complexos trabalhos de um Ministério, de 
um País que mantém uma guerra contra o subdesenvolvimento, e a sua atenção se mobiliza para atender 
problemas transcendentes. Ao lado disso, realizam-se as referidas reuniões de Secretários da Fazenda, 
onde se conta com muita simpatia pela Amazonas, mias, onde não devemos esquecer a nossa fraqueza, no 
jogo dos interesses lícitos, mais aguerridos, que ali são travados. E há fatos e resoluções, tomadas nessa 
área, que justificam, plenamente, nossa insistência, pois, em reuniões dessa categoria, é o sistema de 
incentivos da Zona Franca, na sua universidade, já sofreu algumas deteriorações. Foram através de 
convênios, firmados em reuniões de Secretários fazendários, que ocorreram reduções ou anulações de 
benefícios do ICM, garantidos pelo Estatuto legal que criou a Zona Franca. 

Desse modo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero renovar o nosso apelo no sentido da preservação 
dos incentivos. 

E neste momento em que se estuda a matéria, que se liga a esse tema, na esfera do Executivo, peço 
que integre a este discurso o estudo elaborado pelos empresários do Amazonas, sob a responsabilidade 
daquela Federação da Indústria, e que considero excelente contribuição para as autoridades tributárias. 

Como se vê, Sr. Presidente, o pleito da Federação da Indústria do Estrado do Amazonas é, em linha 
gerais, o mesmo formulado em documentos anteriores, inclusive, perante a III Conferência Nacional das 
Classes Produtoras e a I Reunião das Associações Comerciais da Amazônia Ocidental. 

Resta, pois, confiar que seja preservado o, sistema legal de incentivos que beneficiam a Zona Franca, 
na forma proposta no documento lido, para que ela possa desempenhar as funções de pólo de 
desenvolvimento no coração da planície amazônica. 

Era o que desejava dizer, Sr. Presidente. 
Em anexo, o documento que peço à Mesa considere lido. (Muito bem! Palmas.) 
 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOSÉ LINDOSO EM SEU DISCURSO: 
Estudo da Federação das Indústrias do Amazonas sobre o sistema de incentivos fiscais para a Zona 

Franca de Manaus. 
 

Apresentação 
 

O presente estudo pretende esclarecer as autoridades responsáveis pela política tributária nacional e, 
particularmente, o Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, quanto às peculiaridades da Amazônia Ocidental em 
relação ao projeto de Lei Complementar, regulando o artigo 23, § 6º, da Constituição Federal, no tocante à 
concessão de incentivos fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias entre os Estados Brasileiros. 

Pode-se afirmar, endossando as palavras das autoridades do Ministério da Fazenda, que está 
havendo um verdadeiro leilão de incentivos fiscais do ICM entre as unidades federativas do Brasil. Esse 
comportamento dos Estados, se continuar ad infinitum seria, no final, prejudicial a todos. 

Contudo, a decisão do Ministério da Fazenda em regulamentar a concessão dos incentivos fiscais 
aludidos traz, no seu bojo, um princípio de igualdade que não existe, na realidade, entre os Estados 
brasileiros. Esta constatação é depreendida do Quadro VII, deste estudo, em que se verifica a discrepância 
entre as receitas tributárias do ICM dos Estados do Amazonas, Guanabara, Rio de Janeiro e São Paulo. 
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Não seria um lugar comum asseverar: que os desiguais não podem ser tratados igualmente. Isto é 

verdadeiro que o saudoso Presidente Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco fez baixar os 
Decretos-Leis nºs 288/67 e 291/67, beneficiando a Amazônia Ocidental com incentivos fiscais especiais. 

Partindo desses incentivos fiscais especiais, que o Governo do Estado do Amazonas colocou-se ao 
lado do Governo Federal, passando, também, a oferecer incentivos fiscais do ICM, visando coadjuvar a 
ação da União na sua política de integração da Amazônia Ocidental. 

Agora, com o projeto de Lei Complementar definindo normas para a concessão do incentivo fiscal do 
ICM, o estímulo oferecido pelo Estado do Amazonas será completamente anulada, mudando as 
expectativas de desenvolvimento da região, apoiadas no binômio do IPI-ICM. 

Para mostrar a realidade diferente da Amazônia Ocidental das demais regiões do Brasil, irmanaram-
se o Governo do Estado do Amazonas, a SUFRAMA e as Classes Empresariais regionais, na elaboração do 
presente estudo, em que fica patente a necessidade de manutenção do status quo fiscal da área mesma 
com a aprovação da Lei Complementar em pauta. 

A consistência dos dados estatísticos, reunidos na presente análise, afasta das autoridades 
empresariais regionais a tentativa de se refugiar em conclamações emocionais ou “slogans”, que, embora 
verdadeiros, não deixam as autoridades fazendárias isentas de ânimos para estudar os pleitos deste 
mesmo caráter. 

Pelo contrário, o presente estudo apóia-se nos dados fornecidos, em sua maior parte pelo Governo 
Federal, a fim de retratar uma região que não tem saído dos programas do Governo Federal, no objetivo 
patriótico de desenvolvê-la e torná-la digna da direção serena e sábia do Presidente Médici. 

 
Fundamentos Econômicos e Fiscais para a existência da Zona Franca de Manaus 

 
I – Argumentos Básicos para a existência da Zona Franca: 
A Amazônia Ocidental, conceito criado pelo Governo da Revolução, através do Decreto-lei nº 291, de 

28 de fevereiro de 1967, encontrava-se estrangulada pela falta de alternativas para a sua economia. 
Com efeito, as condições atrativas de novos investimentos para propiciar o desenvolvimento 

econômico da área achavam-se radicadas na Amazônia Oriental, tendo como instrumento dinamizador 
desse processo a estrada Brasília – Belém, beneficiando o Estado do Pará, e as jazidas de manganês e 
outros minérios localizadas no Território do Amapá. 

O próprio Governo da União, analisando as implicações negativas desse quadro, com repercussões 
especiais na segurança nacional, no futuro da economia regional e na afirmação da capacidade brasileira 
para ocupar, economicamente, a Amazônia Ocidental, no Governo do Presidente Castelo Branco sancionou 
o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, referendado pelos Ministros Roberto de Oliveira Campos 
e Otávio Gouvêa de Bulhões, que, preambularmente, expõe a filosofia que justificou a concessão de 
incentivos fiscais pela Zona Franca de Manaus, como pólo germinativo do desenvolvimento econômico e 
social da Amazônia Ocidental, expresso no seu artigo 1º, nos termos infra: 

“Art. 1º A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de importação e exportação e de 
Incentivos Fiscais Especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro 
industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, 
em face, dos fatores locais e da grande distância a que se encontram os centros consumidores de seus 
produtos.” 

Eis na sua inteireza e amplitude as razões de todas as ordens, que apoiaram 
 a medida do Governo Federal na reformulação da Lei Federal nº 3.173, de  
6 de junho de 1957, que se tinha evidenciado insuficiente como instrumento 
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de aceleração do processo de integração da Amazônia Ocidental ao contexto da economia brasileira. 
A validade dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, como pólo germinativo e difusor para o 

resto da Amazônia Ocidental, viria se configurar no Decreto-Lei nº 356, de 15 de agosto de 1968, 
sancionado pelo Presidente Arthur Costa e Silva, referendado pelos Ministros Antônio Delfim Netto, Hélio 
Beltrão e Afonso Albuquerque Lima, que, no seu artigo 1º, dispõe: 

“Art. 1º Ficam estendidos às áreas pioneiras, zonas de fronteiras e outras localidades da Amazônia 
Ocidental os favores fiscais concedidos pelo Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967 e seu 
regulamento, aos bens e mercadoras recebidos, oriundos, beneficiados ou fabricados na Zona Franca de 
Manaus, para utilização e consumo interno naquelas áreas.” 

 
II – Os fundamentos econômicos: 
 
2.1 – Os fatores locacionais: o custo transporte/seguro/despesas portuárias 
 
Dentre os fatores locacionais mais negativos no processo de implantação de um parque industrial na 

Zona Franca de Manaus e, subseqüentemente, na Amazônia Ocidental, emergem a incidência dos custos 
de transporte seguro e despesas portuárias. 

De fato, enquanto as indústrias instaladas no eixo econômico do Rio – São Paulo – Minas Gerais 
apropriam esses custos mediante um coeficiente que varia de 0,5 a 2%, em sua contabilidade industrial, na 
Zona Franca de Manaus, e sem considerar as outras capitais da Amazônia Ocidental, localizadas em 
regiões mais remotas, esse coeficiente varia de 8,18 a 53,60 (vide quadro IV), dependendo da classificação 
de carga e de seu valor comercial. 

A propósito, temos o quadro I, Frete Marítimo, onde apresentamos o custo do frete marítimo entre 
Manaus/Rio de Janeiro e Manaus/Santos, sem a incidência das taxas pertinentes. Nesse quadro verifica-se 
que o preço do frete varia de Cr$ 0,10 a Cr$ 0,19 o quilo, nos referidos trajetos. Sabe-se, no entanto, que 
esse valor alcança, muitas vezes, até a Cr$ 0,30, o quilo, nas linhas em apreço. 

 
QUADRO I 

 
Preço do Frete Marítimo 

 
Produto Percurso Peso Valor (Cr$) 

    
Sacaria ou Tela de Juta Manaus/Rio 1.   t. 188,43 
 Manaus/Santos 1.   t. 196,51 
Castanha do Brasil em caixas ou sacas Manaus/Rio 1.   t. 104,21 
 Manaus/Santos 1.   t. 108,45 
Borracha Crepada Manaus/Rio 1.   t. 150,21 
 Manaus/Santos  156,73 
Madeira Serrada Manaus/Rio 1 m3 104,21 
 Manaus/Santos 1 m3 108,45 
    
 
FONTE: Cia. de Navegação Marítima Metumar 

 
Outro custo relevante, nesse conjunto, é o relativo às despesas portuárias. Efetivamente, o Quadro II, 

despesas portuárias, alinha as taxas cobradas para diversos produtos regionais, nos portos de Manaus, 
Santos e Rio de Janeiro, verificando-se que as diferenças entre os portos de Manaus, Santos e Rio de 
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QUADRO II 
 

Despesas Portuárias 
Custo por tonelada (*) 

1971 
 

Tipo de carga 
Porto 

de Manaus 
Cr$ 

porto de 
Santos 

Cr$ 

Porto do Rio 
de Janeiro 

Cr$ 
    
Juta: sacaria, tela ou filha 24,66 13,22 7,60 
Castanha: descascada em caixas de papelão 47,74 13,22 7,60 
Madeira serrada 15,45 13,22 7,60 
    

 
FONTE: Associação Comercial do Amazonas 

 
__________________ 
(*) obtiveram-se apenas os custos reais da sacaria de luta movimentada nos portos do Rio de Janeiro e Santos. Para os 
demais itens desses portos adotou-se a analogia. 

 
Para efeito de correlação entre o valor comercial dos produtos regionais e as despesas incidentes em 

sua exportação, juntamos abaixo o Quadro III, Produtos Regionais da Amazônia – Valor Comercial de 
Exportação. Nesse Quadro relacionamos a juta em tela, a borracha crepada, a madeira serrada e a 
Castanha a granel. 

 
QUADRO III 

 
Produtos regionais da Amazônia 

Valor comercial de exportação 1971 
 

Produtos Peso Valor (Cr$ 1,00) 

   
Juta de Tela 1 ton. 4.200 
Borracha Crepada 1 ton. 5.900 
Madeira Serrada     1 m3 375 
Castanha 1 ton. 330 
   

 
FONTE: Associação Comercial do Amazonas 
 

Em função dos Quadros I, II e III construímos o de nº IV, denominado Valor Comercial/Despesas 
Portuárias/Fretes e Seguro, consolidando, dessa maneira, o valor comercial dos produtos regionais com as 
despesas incidentes nos mesmos, quando de sua exportação da Zona Franca de Manaus. 
 

QUADRO IV 
 

Valor comercial/Despesas Portuárias, Fretes e Despesas 1971 
 

Produtos 
Peso 

 
1 ton 

Valor 
comercial 

Cr$ 

Frete 
mar Cr$ % 

Despesas 
Manaus 

Cr$ 

Port. 
Santos 

Cr$ 

Seg-
Caper 

Total 
das 

DESP 
% 

Juta em Tela 1 ton 4.200,00 196,51 4;67 24,66 13,22 109,20 342,59 8,18 

Castanha Granel 330,00 108,45 32,28 47,74 13,22 8,58 177,99 53,60  
Borracha Crepada 1 ton 5.900,00 156,73 2,65 47,74 13,22 153,40 371,09 6,28 
Madeira Serrada 1 m3 375,00 108,45 28,92 15,45 13,22 9,75 146,87 39,16 
Cálculos: Assessoria Econômica das Classes Empresariais 
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Os componentes do quadro em referência oferecem-nos uma visão composta dos principais itens, 

que oneram a comercialização dos produtos regionais da Amazônia Ocidental, destacando-se nos fretes a 
variação percentual de um mínimo de 2,65 a um máximo de 32;28%, coeficiente este que varia na razão 
direta do valor do produto exportado. No cômputo geral das despesas com a comercialização dos produtos 
regionais, verifica-se que a incidência relativa varia de 6,28 a 53,60% do valor do produto exportado. 

Nesse contexto de custo, merece realce a participação do item Seguro, cuja incidência fixa para a 
cobertura CAPER assume a percentagem de 2,6% sobre o valor líquido dos produtos. 

Os dados desse quadro já se aproximam bastante da realidade, deixando-nos vislumbrar os 
gravames, parciais, incidentes sobre a comercialização dos produtos regionais da Amazônia Ocidental, 
saídos pelo porto de Manaus. 

 
2.2 – A rotatividade do capital de giro: 
Outro, fator relevante na configuração do handicap que sofre a Zorra Franca de Manaus e, 

conseqüentemente, toda a Amazônia Ocidental, nas vantagens comparativas com o "resto do mundo" 
radica-se no processo de rotatividade do capital de giro das empresas, aqui localizadas. 

Com efeito, uma empresa estabelecida nas cidades do Rio ou São Paulo necessita de um nível de 
capital de giro que passa a ser representado por 100, que atende, perfeitamente, as suas necessidades 
financeiras, num período de 30 dias. A empresa de Manaus, contudo, devido às grandes distâncias a que 
se encontra dos centros fornecedores de matérias-primas, bens acabados e serviços técnicos, cujo 
recebimento, em seu estabelecimento comercial, às vezes, demanda mais de 60 dias, precisará, 
irrecorrivelmente, de um capital de giro para um período de 90 dias, no mínimo. 

Essa exigência locacional faz com que o empresário amazonense aproprie os seus recursos 
financeiros ao nível de 300, em comparação com a empresa do Rio ou São Paulo, representando um 
acréscimo de recursos da ordem de 200%. Essa diferença, como é óbvio passa a compreender um custo 
financeiro diferencial de 4%, considerando-se o custo do dinheiro a 2% ao mês, conforme é cobrado pelas 
instituições financeiras, em operações de crédito geral. 

 
2.3 – A mão-de-obra qualificada: 
Nos procedimentos pertinentes à instalação de novas indústrias na Zona Franca, de Manaus, há de 

se considerar o problema da mão-de-obra qualificada. 
Efetivamente, o grande contingente de mão-de-obra de Manaus enquadra-se no item de trabalho sem 

qualificação. Assim, a indústria que requerer mão-de-obra semiqualificada ou qualificada terá de formá-la ou 
importá-la de outras áreas do Brasil. Essa solução, todavia, -insere-se num quadro de novas despesas 
locacionais e dificuldades, que, sem dúvida nenhuma, não ficarão indiferentes aos novos empresários que 
pretenderem se fixar na Zona Franca. 

 
2.4 – As economias externas: 
Outra grande desvantagem que agride o processo de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus é 

a relacionada com as chamadas "economias externas". Com efeito, a Zona Franca de Manaus é uma área 
de pioneirismo, no sentido nato do termo, com fronteiras ainda mal definidas, sofrendo toda a sorte de 
problemas característicos de uma comunidade em processo de permeabilidade. 

A cidade de Manaus tem deficiência de meios de comunicações, como estradas; de energia  
elétrica a preço competitivo com os centros do Sul do País; de portos organizados e equipados  
com instrumentais adequados para a atividade econômica moderna; de esgotos e de um conjunto  
de serviços, que são indispensáveis para atrair a implantação de novas indústrias e outras ativi- 
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dades econômicas em consonância com o espírito do Poder Público em desenvolver a Amazônia Ocidental. 
 
2.5 – As Indústrias complementares: 
Deve-se juntar aos percalços alinhados acima, como obstáculos ao processo de desenvolvimento da 

Amazônia Ocidental, a inexistência de indústrias complementares capazes de apoiar as manufaturas, que 
deverão se instalar em suas capitais, como decorrência dos incentivos fiscais concedidos pelo Governo 
Federal. 

De fato, as fábricas que deverão ser implantadas na região precisarão importar de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Recife ou Belém pregos, parafusos, porcas e pequenos implementos ou componentes necessários 
ao programa produtivo de cada indústria em particular. 

Esse estágio, que há muito foi vencido no Rio e São Paulo, propiciando a criação de seus parques 
industriais, na Zona Franca de Manaus configura-se como de suma importância, pois cria obstáculos aos 
esforços dos empresários e das autoridades públicas, no sentido de serem aproveitados os incentivos 
fiscais provenientes do Decreto-Lei nº 288/67. 

 
2.6 – Distâncias dos mercados: 
Não se poderá minimizar os efeitos das grandes distâncias que separam Manaus dos outros centros 

consumidores de seus produtos e fornecedores das matérias-primas indispensáveis para sua sobrevivência 
econômica. Na verbosidade jurídica ou econômica, a expressão: "em face dos fatores locais e da grande 
distância a que se encontram os centros consumidores de seus produtos", inserta no artigo 1º do Decreto-
Lei nº 288/67, reformulador da Zona Franca de Manaus, torna-se uma realidade atual. 

A propósito, os dados numéricos abaixo permitem-nos avaliar, com bastante acuidade, os pontos 
extremos a que nos situamos entre as principais capitais da Amazônia Ocidental e as cidades de Brasília e 
Rio de Janeiro. Senão vejamos: 

 
QUADRO V 

 
Distâncias entre capitais brasileiras 

 

Unidades políticas 
Distâncias em linha reta 

Brasília Rio de Janeiro 

   
Manaus (Amazonas) 1.907 km 2.543 km 
Rio Branco (Acre) 2.224 km 2.905 km 
Porto Velho (Rondônia) 1.949 km 2.642 km 
Boa Vista (Roraima) 2.469 km 3.279 km 
Distâncias Médias 2.137 km 2.842 km 
   

 
FONTE: Anuário Estatístico do Brasil – 1967. 
 

Pelos dados acima enumerados, vê-se que as distâncias que separam as principais capitais das 
unidades políticas da Amazônia Ocidental dais cidades de Brasília e Rio de Janeiro assumem grandezas 
continentais e levam, necessariamente, as autoridades e os empresários a olharem para a área com uma 
ótica apropriada, capaz de captar todas as nuances que subjazem no processo sócio-econômico da região. 
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III – Os fundamentos fiscais: 
 
3.1 – A função do IPI: 
A Zona Franca de Manaus goza da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, na 

conformidade do artigo 9º do Decreto-Lei nº 288/67, que assim se expressa: 
"Art: 9º – Estão isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados todas as mercadorias produzidas 

na Zona Franca de Manaus, quer se destinem ao seu consumo interno, quer à comercialização em qualquer 
ponto do território nacional." 

Contudo, como as alíquotas pertinentes aos produtos atualmente produzidos na Zona Franca de 
Manaus atingem a percentuais de 5 a 12%, essa isenção, por si só, não chega a oferecer a vantagem de 
cobrir as despesas de comercialização dos artigos industrializados, compreendidas no frete, seguro e 
despesas portuárias, conforme ficou evidenciado no Quadro IV. 

 
2.3 – A relevância do ICM: 
O grande incentivo fiscal, que justifica prognosticar um pólo germinativo para a Zona Franca de 

Manaus e sua difusão para toda a Amazônia Ocidental, reside na isenção e no crédito fiscal do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias. 

Com efeito, o artigo 7º do Decreto-Lei nº 288/67 preceitua: 
"Art. 7º – As mercadorias produzidas, beneficiadas ou industrializadas na Zona Franca, quando 

saírem desta para qualquer ponto e do território nacional, estão sujeitas: 
I – apenas ao pagamento do Imposto de Circulação de Mercadorias prevista na legislação em vigor, 

se não contiverem qualquer parcela de matéria-prima ou parte componente importada; 
II – e ainda ao pagamento do Imposto de Importação sobre Matérias-Primas ou partes componentes 

importadas existentes nesse produto, com uma redução percentual da alíquota de importação igual ao 
percentual do valor adicionado no processo de industrialização local em relação ao custo total da 
mercadoria." 

Esse dispositivo legal, emergente do Governo da Revolução de março de 1964, é que representa o 
respaldo fundamental para o desenvolvimento econômico da Amazônia Ocidental e sua integração no 
processo econômico brasileiro. 

Somente com um atrativo aliciante como a isenção do ICM poderá a Amazônia Ocidental deslocar os 
empréstimos e os capitais localizados no eixo econômico Rio–São Paulo–Minas Gerais, que gozam de 
todas as vantagens e comodidades peculiares a uma sociedade desenvolvida. 

 
3.3 – A reciprocidade fiscal: 
Diante do quadro esboçado pelos dados e informações reunidas nesta análise, o Governo do Estado 

do Amazonas e as classes empresariais acordam que a sobrevivência econômica da Amazônia Ocidental 
consiste na institucionalização do princípio da reciprocidade fiscal. 

Esse princípio dimana do art. 49 do Decreto-Lei nº 288/67 que impõe: 
"Art. 49 – As isenções fiscais previstas neste Decreto-Lei somente entrarão em vigor na data em que 

forem concedidas: 
I – pelo Estado do Amazonas, crédito do Imposto de Circulação de Mercadorias nas operações 

comerciais dentro da Zona Franca igual ao montante que teria sido pago na origem em outros Estados da 
União, se a remessa de mercadorias para a Zona Franca não fosse equivalente a uma exportação brasileira 
para o estrangeiro; 

II – pelos Municípios do Estado do Amazonas, isenção do Imposto de Serviços na área em que 
estiver instalada a Zona Franca." 
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O Estado do Amazonas submeteu-se ao império da Lei, superveniente do Decreto-Lei nº 288/67, 

quando o Governo do Estado sancionou a Lei Estadual nº 569, de 7 de abril de 1967, e a Prefeitura de 
Manaus ao promulgar o Decreto nº 25, de 17 de março de 1967. 

Apesar desse entendimento inicial sobre os objetivos dos incentivos fiscais da Zona Franca de 
Manaus, já em 31 de dezembro de 1968, pelo Decreto-Lei nº 406, os incentivos fiscais da Zona Franca de 
Manaus sofriam a sua mais importante anulação. Com efeito, o § 5º do art. 3º do referido Decreto-Lei 
amputava os benefícios da Zona Franca ao ditar: 

"Art. 3º – .................................................................................................................................................... 
§ 5º – Para efeito do cálculo a que se refere o § 1º deste artigo, os Estados podem determinar a 

exclusão de imposto referente a mercadorias entradas no estabelecimento quando este imposto tiver sido 
devolvido, no todo ou em parte, ao próprio ou a outros contribuintes por qualquer entidade tributante, 
mesmo sob forma de prêmio ou estímulo." 

Anteriormente os Decretos-Leis nos 340/67 e 355/68 começaram o processo de esvaziamento da 
Zona Franca de Manaus, mediante a formação de um espírito de incerteza e intranqüilidade quanto à 
incolumidade e permanência do Decreto-Lei nº 288/67. 

Contudo, maior golpe contra a Zona Franca de Manaus e toda a Amazônia Ocidental não poderia ser 
aplicado senão mediante o projeto de Lei Complementar, regulando o art. 23, § 6º, da Constituição Federal, 
quando legisla: 

"Art. 1º – As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão 
concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito 
Federal, segundo esta lei. 

Parágrafo único – O disposto neste artigo também se aplica: 
I – á redução da base de cálculo; 
II – à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo a contribuinte, a 

responsável ou a terceiros; 
III – à concessão de créditos presumidos; 
IV – a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiros concedidos com base no Imposto 

de Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo 
ônus". 

Com respaldo equívoco, os efeitos do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 506, de 31-12-68, já começaram 
a se fazer sentir outra Amazônia Ocidental, representados pelo convênio, assinado entre os Secretários de 
Fazenda da Guanabara, Rio de Janeiro e São Paulo, cuja ementa é a seguinte: 

Convênio entre os Secretários de Fazenda da Guanabara, Rio de Janeiro e São Paulo, permitindo 
apenas 5% do crédito do ICM relativo às entradas em estabelecimentos localizados nos seus respectivos 
territórios de produtos remetidos por indústria de beneficiamento de estanho situadas no Estado do 
Amazonas, ainda que venha consignado o valor do tributo fiscal respectivo, quando o tributo tenha sido, de 
qualquer forma, restituído. 

Com efeito, asseveramos que o respaldo é equívoco ao se fazer aplicação do estatuído no Decreto-
Lei nº 406/68 contra os incentivos fiscais da Amazônia Ocidental, porque o preceito do artigo 5º do Decreto-
Lei nº 834, de 8 de setembro de 1969, foi infringido. Senão vejamos: 

"Art. 5º – Fica acrescentado ao art. 3º do Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, o seguinte 
parágrafo: 

"6º – O disposto no parágrafo anterior não se aplica a mercadorias  
cuja industrialização for objeto de incentivo fiscal, prêmio ou 
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estímulo resultante de reconhecimento ou concessão por administrativo anterior a 31 de dezembro de 1968 
e baseada em Lei Estadual promulgada até a mesma data" 

Apesar do art. 5º do Decreto-Lei nº 834/69 ser restritivo aos incentivos fiscais da Amazônia Ocidental, 
mesmo assim, teve um laivo de respeito pelo artigo 178 do Código Tributário Nacional que resguarda dos 
efeitos de Lei posterior os incentivos fiscais, concedidos por prazo fixo. 

Entretanto, torna-se necessário explicitar que o Decreto-Lei nº 288/67, no seu art. 42, fixa o prazo de 
vigência das isenções fiscais em 30 anos, ao preceituar: 

"Art. 42 – As isenções previstas neste decreto-lei vigorarão pelo prazo de trinta anos, podendo ser 
prorrogadas por decreto do Poder Executivo, mediante aprovação prévia do Conselho de Segurança 
Nacional." 

Assim, sob qualquer ângulo ou aspecto que for analisado, o princípio da reciprocidade fiscal, 
embasado no entendimento de que os Estados devem acatar o crédito fiscal, das mercadorias 
industrializadas na Zona Franca de Manaus, na alíquota prevalecente nas transações normais agravadas 
pelo ICM, em virtude de se tratar de questão de sobrevivência para a Amazônia Ocidental, conforme ficou 
demonstrado nos aspectos econômicos desta análise. 

O Governo do Estado do Amazonas compreendendo as razões acima expendidas, emergentes do 
raciocínio econômico de que o IPI somente não teria força aliciadora suficiente para atrair os investimentos 
industriais para a Amazônia Ocidental perfilhou a filosofia do Governo Federal, consubstanciada no Decreto-
Lei nº 288/67. 

Com efeito, o Governo do Amazonas, ao adotar a filosofia do Governo da União para a área da 
Amazônia Ocidental, acrescentou, aos incentivos do IPI, o do ICM, como força coadjuvadora, no processo 
de integração da região no contexto da economia brasileira. 

De fato, conceder a isenção do ICM às indústrias nascentes transformou-se para o Governo do 
Amazonas em uma abdicação onerosa por demais, em face da reduzida dimensão dos recursos financeiros 
estaduais, oriundos das tributos de sua competência. 

Essa assertiva torna-se evidente, quando se analisa o Quadro VII abaixo: 
 

QUADRO VI 
 

Estado do Amazonas 
Receita Tributária (Cr$) 

1967/71 
 

Anos Receita do ICM Receita Total % 

    
1967 16.357.230 17.248.806 95 
1968 22.965.485 26.623.001 86 
1969 43.293.215 47.715.977 91 
1970 59.110.798 63.772.271 93 
1971 74.261.661 80.247.392 93 
    

 
Observe-se a colaboração que o Estado do Amazonas está prestando, nesse processo de 

desenvolvimento da região, ao conceder incentivo num tributo, que representa em termos médios 90% de 
sua arrecadação orçamentária. 
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A situação do Amazonas ganha maior expressividade, quando se anilisa o Quadro VII, seguinte: 
 

QUADRO VII 
 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
Receita Prevista (Cr$) 

1970 
 

 valor % 

   
Amazonas 70.000.000 – 
Guanabara 1.600.000.000 4,3 
Rio de Janeiro 660.000.000 10,6 
São Paulo 6.534.326.000 1,0 
Brasil 13.842.405.897 0,5 
   
 

Com o Quadro VII pode-se vislumbrar a posição insignificante do Amazonas, no campo da receita tributária 
decorrente do ICM. Evidentemente, a Guanabara, tem uma receita proveniente do ICM que, em relação ao 
Amazonas, representa apenas 4,3% da receita deste último Estado. Em relação ao Estado do Rio de 
Janeiro, o Amazonas representa apenas 10,6%. Pertinente a São Paulo, a receita do ICM do Amazonas 
alcança o coeficiente de 1,0%. E, finalmente, em relação a receita tributária do ICM de todos os Estados do 
Brasil, o Amazonas representa apenas 0,5%. 

Apesar do significado do ICM na receita tributária do Amazonas, não hesitou o Governo. Estadual em 
conceder o incentivo desse imposto, cônscio de que estava atuando lado a lado com o Governo Federal, na 
sua política de implantação de um parque industrial na Amazônia ocidental, em consonância com os 
Decretos-leis nos 288 e 291/67. 

Esposando essa filosofia tributária, foi que o Governo Estadual sancionou a Lei nº 839, de 17 de 
dezembro de 1969, cujo artigo 1º é o seguinte: 

"Art. 1º – São concedidos incentivos fiscais às empresas industriais e agropecuárias existentes, que 
ampliarem as suas instalações, ou que venham a instalar-se no Estado do Amazonas, desde que 
consideradas de fundamental interesse ao desenvolvimento econômico do Estado, nos termos da presente 
Lei." 

A referida lei é altamente seletiva nos seus objetivos econômicos e industriais, pois determina, em 
primeiro lugar, o aproveitamento, das matérias-primas regionais e, segundo lugar, fixa um teto mínimo do 
capital social das empresas interessadas em beneficiar-se dos incentivos fiscais em questão. 

Visando sempre aperfeiçoar os mecanismos de incentivos fiscais existentes, o Governo do Estado fez 
aprovar a Lei nº 958, objetivando corrigir distorções verificadas na Lei nº 839/68, principalmente, no que diz 
respeito às pequenas e médias empresas. 

Com efeito, a Lei anterior fixava um capital social mínimo de 2.000 salários mínimos regionais, o que 
afastava dos benefícios dos incentivos fiscais as pequenas e médias empresas estaduais. Com a nova lei 
essa discriminação foi erradicada. 

Diante do quadro bosquejado acima é que o Governo do Estado do Amazonas e as Classes 
Empresariais fazem esta análise da situação das unidades federativas, localizadas na Amazônia Ocidental, 
que pleteam a adoção do princípio da reciprocidade fiscal, baseada no Decreto-Lei nº 288/67. 
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A praticabilidade da reciprocidade fiscal materializar-se-ia mediante o acréscimo de um artigo ao 

Projeto de Lei Complementar, assim redigido: 
Onde couber: 
"Art. Excetuam-se dos efeitos desta Lei Complementar os incentivos fiscais concedidos na área da 

Amazônia Ocidental." 
Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Flávio Brito – José Esteves- Milton Trindade – Jessé Freire – Milton Cabral – João Cleofas – Augusto 

Franco – Heitor Dias – Ruy Santos – Amaral Peixoto – Vasconcelos Torres – Nelson Carneiro – Emival 
Caiado – Accioly Filho – Celso Ramos – Lenoir Vargas – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Está terminado o período destinado ao Expediente. 
Passa-se à: 
Antes de dar início à apreciação das matérias, esta Presidência deseja esclarecer ao Plenário que 

houve erro na impressão do espelho da ordem do Dia, no que se refere ao Projeto de Lei da Câmara nº 54, 
de 1973, constante do item 1 da pauta. 

O número do parecer da Comissão de Redação é 570 e se refere à redação final da emenda do 
Senado ao citado projeto. 

Com estes esclarecimentos passaremos a anunciar o primeiro item, da Ordem do Dia. 
 
Item 1 
 
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 

570, de ,1973), da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 1973 (nº 595-C/72, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a retroatividade da opção pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, criado pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966. 

 
Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Não havendo emendas, nem requerimentos para que a redação final seja submetida a votos, é a 

mesma dada como definitivamente aprovada, independente de votação, nos termos do art. 362 do 
Regimento Interno. 

É a seguinte a redação final aprovada: 
Redação final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 1973 (nº 595-C/72, na 

Casa de origem). 
 

EMENDA Nº 1 
 

(Correspondente à Emenda nº 1-CLS) 
 

Ao caput do art. 1º, dê-se a seguinte redação: 
"Art. 1º – Aos atuais empregados que não tenham optado pelo regime instituído pela Lei nº 5.107, de 

13 de setembro de 1966, é assegurada a faculdade de fazê-lo, mediante acordo com o empregador, com 
efeito retroativo a 1º de janeiro de 1967, ou à data da admissão ao emprego, se posteriormente àquela." 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): 
 
Item 2 
 
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão  

de Redação em seu Parecer nº 564, de 1973), do Projeto de Lei do 
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Senado nº 14, de 1973, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dá nova redação ao art. 488 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
assegurando a redução na jornada diária do emprego durante o prazo do aviso prévio, seja ele o notificante 
ou o notificado. 
 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Não havendo emendas, nem requerimentos para que a redação final seja submetida a votos, é a 

mesma dada como definitivamente aprovada, independente de votação, nos termos do art. 362 do 
Regimento Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 
É a seguinte a redação final aprovada: 
Redação final do Projeto do Senado nº 14, que dá nova redação ao art. 488 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 art. 488 da Consolidação das Leis do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 488 – O horário normal de trabalho do emprego, durante o prazo do aviso prévio, será reduzido 

de duas horas diárias, sem prejuízo do salário integral." 
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Está esgotada à matéria constante da Ordem do Dia. 
Não há oradores inscritos. 
O SR. ADALBERTO SENA: – Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Adalberto Sena. 
O SR. ADALBERTO SENA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, tomei conhecimento da conferência 

proferida no dia dois do corrente, na Associação comercial do Distrito Federal, pelo Engenheiro Aloysio 
Faria de Carvalho, Presidente da Companhia de Eletricidade de Brasília. Como se trata de um documento 
de notória importância, pela riqueza de dados e ponderações para o conhecimento e estudo de um dos 
mais cruciais problemas da nossa cidade, venho solicitar a V. Exª que o considere como lido por mim, desta 
tribuna, em seguida às presentes palavras introdutórias. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
 
PALESTRA PROFERIDA PELO ENGº ALOYSIO FARIA DE CARVALHO, PRESIDENTE DA 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE BRASÍLIA. – CEB, EM 2 DE OUTUBRO DE 1973, NA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL 

 
Introdução 

 
Distinguido com o convite que me foi feito pela Senhor Presidente da Associação Comercial do Distrito 

federal, órgão de classe que congrega empresas comerciais, industriais, de serviços e de atividades 
econômicas afins e pessoas ligadas a tais entidades ou a suas atividades econômicas, venho trazer algumas 
 



– 490 – 
 

notícias sobre a Companhia de Eletricidade de Brasília que tenho a honra de dirigir. 
Venho – por que não dizer? – para doar informações a respeito das atividades, das lutas e das 

esperanças da CEB. Venho colher impressões e observar as reações de todos. E depois, tenho certeza, 
como sempre, terei aprendido muito. 

Vejo o setor de energias elétrica no Brasil como uma das ferramentas básicas impulsionadoras do 
grande salto de desenvolvimento econômico por que vem atravessando nossa grande nação. 

Sei – como todos nós – que somente a coordenação racional do uso de nossas potencialidades 
energéticas pode levar o setor, como um todo, ao sucesso econômico-financeiro. 

O setor elétrico, apoiado pela política do Governo da Revolução, que corajosamente implantou a 
bandeira da realidade tarifária, sem excessos, mas também sem demagogia, vem apresentando êxitos 
seguidos. Os dados do setor entusiasmam, espelham sempre mais do que os dados previstos, as 
perspectivas nunca nos deixam mal e os atuais níveis de organização deste ramo de atividade econômica 
do País fazem com que as previsões aconteçam sempre. 

A Companhia de Eletricidade de Brasília – CEB, não se constitui em exceção nesse quadro: em 
termos operacionais, temos atendido plenamente, com a execução de nosso programa, de expansão, ao 
surpreendente crescimento do mercado de energia elétrica do Distrito Federal. Em termos econômico-
financeiros, os resultados obtidos até agora e a perspectiva do mercado do Distrito Federal permitem 
assegurar, considerando a execução de um programa de reinvestimentos cuidadosamente elaborado, a 
continuidade de suprimento de energia elétrica à Capital da República em quantidade e qualidade, de tal 
sorte que o sistemas elétrico de Brasília se colocará sempre em situação privilegiada, comparativamente 
com os demais sistemas do Brasil. 
 

Apresentação da Companhia de Eletricidade de Brasília – CEB 
 
Desde a inauguração de Brasília, para ser mais exata desde os primórdios da construção da nova 

Capital dia República, o órgão que cuidou de fincar os primeiros postes a fim de conduzir energia elétrica no 
Planalto Central foi e Departamento de Força e Luz da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 
(DFL da NOVACAP – assim era chamado e conhecido). 

O DLF da NOVACAP, no período da construção de Brasília e durante nove anos, após a 
inauguração, lutou bravamente como responsável pelo início da implantação dos serviços de eletricidade no 
Distrito Federal. 

Nós, que vivemos em Brasília desde os idos de 1960, podemos, num ligeiro restrospecto, assinalar as 
dificuldades por que passou o heróico DFL da NOVACAP. 

Quantas concessões o DFL foi obrigando a fazer para não ver ruírem todos os seus planos. 
A quantos privilégios ele teve que curvar-se. 
A justificativa para tudo era sempre a mesma: 
"Se não se der um jeito nisso, Brasília. não será construída." 
Foi o período áureo do "jeitinho". 
Difícil início de luta. Triste época em que ninguém pagava a ninguém, em matéria de serviços 

públicos. 
Tarifa não existia. 
Era proibido cobrar. 
Poucos levavam a sério Brasília. 
Com o Brasil e Brasília à beira do caos, surgiu a Revolução de Março de 1964. 
Com seu advento, foi estabelecida uma política séria e realista para o setor de energia elétrica. 
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Mesmo após março de 1964, o DFL da NOVACAP lutou ainda quatro anos como responsável pelo 

serviço de energia elétrica no Distrito Federal. 
Em 16 de dezembro de 1968, a CEB foi oficialmente citada. 
Em 17 de janeiro de 1969, foi publicada a ata de sua constituição e, a partir dessa data, passou a 

existir juridicamente. 
Mesmo existindo como empresa, a CEB, durante pouco mais de dois anos, após sua criação, 

continuou funcionando amarrada a uma estrutura administrativa inadequada aos seus verdadeiros objetivos. 
Devido a esse fato, não conseguiu a necessária autonomia e flexibilidade administrativa, próprias às 

empresas de prestação de serviços públicos de eletricidade. Houve apenas uma mudança de rótulo, 
passando de DFL da NOVACAP para CEB. 

O regime deficitário continuou a viger, pois os vícios administratIvos e políticos insistam em 
permanecer. E a CEB, nesse estágio de sua existência, continuava a receber os mesmos subsídios 
orçamentários que recebia o DFL da NOVACAP. 

Os salários pagos na CEB eram muito baixos, em comparação com os salários pagos aos 
empregados de empresas congêneres do setor. 

Urgia uma mudança radical nos méritos administrativos e no comportamento da empresa. 
Assumimos a direção da Companhia de Eletricidade de Brasília há cerca de dois anos e meio. A atual 

Diretoria foi eleita em 29 de março de 1971 e reeleita em 30 de abril de 1973. Sua posse se deu no dia 30 
de abril e começamos a trabalhar, sem trocadilho e demagogia, no "Dia do Trabalho": 1º de maio de 1971. 

Quando aqui chegamos, muita coisa tinha que ser feita. Muito procuramos realizar nesse período. E 
muito ainda resta por fazer. 

De saída, um dos nossos rivais importantes objetivos era, inquestionavelmente, implantar a 
mentalidade empresarial na CEB. A tarefa se apresentava como verdadeiro desafio, tendo em vista, 
principalmente, as origens da Companhia. Não se apaga um passado de repente. Não se muda facilmente 
uma mentalidade que se formou de maneira errônea durante dez anos. 

Tornava-se imperioso fazê-la funcionar de acordo com as normais aplicáveis às empresas privadas, 
inclusive quanto ao direito do trabalho e ao dias obrigações. 

Como empresa de economia mista responsável pela prestação de serviços públicos de eletricidade, 
era imprescindível enquadrá-la na legislação das sociedades por ações, de modo a dar-lhe autonomia e 
ampla flexibilidade administrativa, ficando a CEB obrigada a cumprir, integralmente, o Código de Águas e 
leis subseqüentes. 

Depois de aproximadamente dois anos e meio da aTual administração, já podemos apontar algumas 
vitórias e alguns resultados animadores. Isso se deve ao apoio irrestrito do Governo da Distrito Federal e à 
colaboração inexcedível do Ministério das Minas e Energia, através do Departamento Nacional de Águas e 
Energia Elétrica – DNAEE, e das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS. 

Hoje, a CEB tem uma política de pessoal calcada na realidade e nos mais modernos métodos de 
desenvolvimento a de recursos humanos. 

Os salários são compatíveis com os níveis de retribuição do setor. 
Cumpre ressaltar que a CEB, na, atual gestão, pela primeira vez, deixou de receber subsídos 

orçamentários para seu funcionamento e execução de obras, apresentando, também pela vez primeira, 
lucro líquido altamente expressivo, que possibilitou a distribuição de dividendos. 

A CEB já se impôs perante o setor energético brasileiro. 
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Com o trabalho desenvolvido no exercício de 1972, foi classificada em 105º lugar dentre as maiores 

empresas brasileiras. 
O Governo do Distrito Federal, consciente da importância e responsabilidade da sua empresa no 

contexto administrativo da capital do Brasil, tem dado apoio e a orientação necessária nos momentos mais 
difíceis. 

 
Que é uma Empresa de Energia Elétrica 

 
O Engenheiro Mário Penna Bhering – Presidente da ELETROBRÁS – em artigo assinado para o 

Caderno Especial de O Globo, assim se expressa com relação à empresa concessionária de energia 
elétrica: 

Ao contrário de uma indústria clássica, que pode, de um certo mudo, regular sua expansão, a 
indústria de energia elétrica, por sua própria natureza, está sempre em crescimento, de vez que o seu 
produto tem características especiais, pois: 

1) deve estar sempre à disposição do consumidor, senda produzida e consumida praticamente no 
mesmo instante; e 

2) a sua falta sempre acarreta graves perturbações econômicas e.sociais. 
A falta de Energia, mesmo parcial, resultará.em crises de custo, várias vezes superiores ao valor dos 

programas destinados a garantir o suprimento adequado. 
Não custa repetir que, na verdade, a energia mais cara é aquela que não existe". 
Essa frase, citada pelo Dr. Mário Bhering, faz-me lembrar de uma outra de mesmo sentido, atribuída 

a um caboclo do interior de Minas. Após ouvir longas explicações de um técnico da CEMIG sobre o preço 
da energia, que estava por chegar à sua cidadezinha, assim sentenciou: 

– "É preferível uma luz cara do que uma escuridão barata". 
No seu livro "Caminhos do Desenvolvimento", o. Professor Antônio Dias Leite Júnior. – atual Ministro 

dias Minas e Energia – tece algumas considerações sobre a indústria de eletricidade no Brasil, que julgo 
oportuno transcrever para conhecimento dos sócios da Associação Comercial do Distrito, Federal: 

"A indústria de energia elétrica atende simultaneamente às necessidades da indústria, do comércio, 
dos serviços públicos, da agricultura e das residências. A energia elétrica é elemento indispensável à 
produção industrial. Além disso, a qualidade e a regularidade do suprimento de energia são elementos tão 
mais importantes para o consumidor quanto mais complexa e evoluída a sua indústria. 

O progresso econômico exige, portanto, da empresa supridora de energia, regularidade e 
continuidade de oferta, com uma perspectiva de longo prazo. 

Por outro lado, a energia, com raras exceções, não é parcela apreciável do justo da produção 
industrial. 

A ofertar de energia se apresenta com uma característica que lhe é peculiar: uma insuficiência 
eventual de capacidade de produção não pode ser complementada por importação". 

O objetivo fundamental dia empresa de energia elétrica é o de prover serviço de boa qualidade, em 
quantidade suficiente, a baixa custo. A eletricidade está de tal modo integrada à vida moderna que só é 
notada quando falta. 

Pode-se acrescentar que a energia elétrica é realmente indispensável à indústria, ao comércio, ao lar 
e às atividades recreativas. 

Pelas afirmativas enunciadas, é possível avaliar a importância a responsabilidade de uma empresa 
de energia elétrica. Mormente, quando ela serve à Capital de um país. 

O setor de energia elétrica é fortemente pressionado pelo aumento do nível de renda e pelo 
crescimento da população. 
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No Brasil, considerando-se a dimensão desse setor e a exigência em termos de investimento, o 

problema do atendimento adequado do mercado consumidor constitui fascinante desafio à capacidade de 
realização do país. 

No estágio atual do desenvolvimento brasileiro é imperiosa a expansão acelerada do setor elétrico, 
exigindo sacrifício, imaginação, eficiência técnica e administrativa e, sobretudo, investimentos maciços de 
recursos. 

Os investimentos exigidos pelo setor elétrico brasileiro crescem continuadamente, atingindo no 
momento a cifra de US$ 1,2 bilhões por ano, ou seja, cerca de 7,4 bilhões de cruzeiros. 

Desse investimento, 80% são recursos captados no próprio país, sendo os restantes 20% obtidos no 
exterior. 

A tarifa constitui a principal ferramenta do setor de energia elétrica para a captação de recursos, 
fixada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, do Ministério das Minas e Energia, com 
observância da sistemática que se convencionou chamar de "serviço pelo custo". 

A partir de 1º de janeiro de 1972, com a necessidade imperiosa de manter-se a inflação sob controle, 
foi estabelecida, pelos órgãos responsáveis pela fixação das tarifas de energia elétrica, uma limitação de tal 
maneira que os níveis de aumento fixados não ultrapassassem àqueles determinados pelo Governo. 

Tal condicionante obriga as empresas de energia elétrica a, considerando o aumento de mercado, 
atuarem, dia a dia, de maneira mais eficiente, de molde a obterem melhores índices de rentabilidade e, no 
que diz respeito a investimentos, estabelecerem rigorosa disciplina de prioridades. 

No que concerne a recursos externos à empresa (empréstimos e financiamentos), esses deverão ser 
obtidos quando o nível de recursos internos se mostrar insuficiente e quando a necessidade operacional 
exigir a execução de obras com certa antecedência. 

O sistema tarifário brasileiro – binômio – é aquele adotado na maioria dos países e segundo o qual o 
usuário paga à empresa duas parcelas básicas: Demanda de Potência e Consumo de Energia. 

Os preços são diferenciados em função da maior ou menor quantidade de serviços a investimentos 
postos à disposição do usuário. Assim, para rápido entendimento, poder-se á dizer que: o preço fixado será 
menor para tensões de suprimento maiores. 

1 – Demanda de Potência. 
A Demanda de Potência representa a carga solicitada pelo usuário e normalmente é objeto de 

contrato, pelo qual a demanda contratada deverá estar à disposição do usuário todo o tempo. 
Os recursos decorrentes da parcela de Demanda de Potência atendem, no Sistema Tarifário, às 

chamadas Despesas de Capital, que são as seguintes: 
1.1 – Remuneração do Investimento – Limitada a 12% do Investimento Remunerável, constitui a 

parcela básica do lucro da empresa. Atende às despesas societárias (dividendos, participações etc.), às 
amortizações de empréstimos contraídos e à expansão das instalações da empresa. 

1.2 – Quota de Depreciação – Limitada a 3% do Ativo Imobilizado da empresa, destina-se a construir 
uma reserva própria ao atendimento da necessidade de substituir bens, que devam ser descapitalizados por 
terem atingidos níveis de obsolescência ou sofrido destrição acidental. 

À visita das sempre constantes necessidades de recursos externos (empréstimos a financiamentos), 
as empresas são autorizadas, pelo Poder Concedente, a utilizar, nos seus Programas de Obras, as parcelas 
relativas à Quota de Depreciação. 

1.3 – Quota de Reversão – Fixada em 3% do Ativo Imobilizado da  
empresa, é recolhida, mensalmente, à ELETROBRÁS, que, em decorrência de lei, gera o 
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"Fundo Global de Reversão". Tal Fundo tem por finalidade proporcionar à TELEBRÁS os recursos 
necessários à reversão e encampação de serviços de energia elétrica e, mesmo, à compra de parte dos 
bens de determinada empresa, quando tal compra se faz necessária objetivando uma política mais ampla. 
Os recursos do "Fundo Global de Reversão", até certo montante, poderão ser utilizados na desapropriação 
de áreas a serem inundadas, por ocasião doe novas construções de usinas hidroelétricas e, quando 
existentes, poderão ser utilizados pela ELETROBRÁS nos seus programas normais de financiamentos a 
empresas do setor, obrigada a mesma ta creditar, ao Fundo, correção monetária e juros de 3% ao ano. 

1.4 – Energia Comparada-Parcela de Demanda de Potência – Constituída, na empresa supridora, da 
mesma maneira anteriormente descrita, ou seja, das despesas de capital: remuneração do investimento a 
quotas de depreciação e reversão. 

2 – Consumo de Energia. 
A parcela, de Consumo de Energia atende, no Sistema Tarifário às chamadas Despesas de 

Exploração, que são as seguintes: 
2.1 – Pessoal, Material e Serviços e Outras – Utilizadas exclusivamente na exploração das serviços 

existentes. Exclui, como é Óbvio, despesas de custeio da empresa alocáveis ao seu Programa de Obras. 
2.2 – óleo Combustível – Gasto nas usinas termoelétricas da empresa. 
2.3 – Energia Comprada-Parcela de Consumo de Energia – Constituída, na empresa supridora, da 

mesma maneira anteriormente descrita, ou seja, das Despesas de Capital: remuneração do investimento e 
quotas da depreciação e reversão. 

O Sistema Tarifário Binômio, conforme descrita até agora, exige, em termos de medição, complexas 
instalações. Os medidores devem, além de medir energia consumida, medir a potência demandada ao 
sistema, integralizada a cada 15 (quinze) minutos, devendo, em conseqüência, possuir dispositivo de 
máximo periódico, de maneira a possibilitar à empresa, depois de um período mensal, saber qual o máximo 
de potência demandada num intervalo de tempo de 15 (quinze) minutos. Esses medidores são construídos 
para baixar correntes e tensões, necessitando a conjunto, em conseqüência, de transformadores de 
corrente e potencial, de razoável classe de precisão. 

Em face da complexidade do problema, a legislação específica brasileira, para consumidores em 
baixa tensão (380/220 Voltes), adotou o Sistema Monômio Equivalente, pelo qual o consumidor apenas 
paga uma parcela equivalente. 

Entretanto, a legislação não poderia deixar de possibilitar, aos pequenos consumidores, a opção de 
receberem energia na tensão de 13,8 kv. No entanto, no caso da CEB – Portaria nº 100, de 17-5-73 – exige 
um mínimo de Demanda de Potência de 50 kw o que, em faca da tarifa atual, representa uma despesa 
mínima mensal de Cr$ 1.566,50. 

Além do pagamento das tarifas que lhe são cobradas e que, nas contas, constituem o "Importe", paga 
o consumidor o que se chama "Valores de Terceiros", que são os seguintes: 

Quota de Previdência – 1% sobre o Imposto e destinado ao Fundo Comum da Previdência Social; 
Imposto Único – Percentagens variáveis por classe de consumidor. Os recursos do Imposto único são 

rateados trimestralmente entre: 
 

Governo Federal – ELETROBRÁS – Fundo Federal de Eletrificação –................................................... 37% 
Governo Federal – Ministério das Minas e Emergia – ............................................................................ 3% 
Estados, Distrito Federal e Território – .................................................................................................... 50% 
Municípios – ............................................................................................................................................. 10% 
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O rateio entre Estados e Municípios obedece a diversos critérios: superfície terriítoral, população, 

produção e consumo de energia elétrica e área inundada por reservatórios de usinas. 
Os recursos oriundos do Imposto Único, salvo aqueles entregues ao Ministério das Minas e Energia 

(3%), servem à capitalização do setor, uma vez que, por lei, entregues à ELETROBRÁS ou às empresas 
estaduais, são transformados em Capital dos respectivos Governos. 

Empréstimo à ELETROBRÁS – Cobrado, de maneira compulsória, tão-somente aos consumidores 
industrias que, por sua própria natureza consomem maciças quantidades de energia. 

Em se tratando de empréstimo não constitui, em conseqüência, despesa da empresa industrial, visto 
que deve ser contabilizado como Realizável. Tal empréstimo é responsável pela emissão de Debêntures da 
ELETROBRÁS, atualmente com forte índice de liquidez nas Bolsas do Rio de Janeiro e São Paulo. 

O empréstimo à ELETROBRÁS, ano a ano decrescente, deverá ser extinto em 31 de dezembro de 
1983 (Lei nº 5.824, de 14-11-72) e bem, como finalidade, o atendimento a investimentos pioneiros, 
conforme abaixo: 

I – 50% (cinqüenta por cento) para o financiamento da construção de centrais hidroelétricas de 
caráter regional na Bacia do Rio Paraná, bem como para a subscrição do capital da Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A – ELETROBRÁS na empresa que venha a realizar tais investimentos; 

II – 15% (quinze por cento) para o financiamento da construção de centrais hidroelétricas de caráter 
regional na Bacia do Rio São Francisco, bem como para o aumento de capital da Companhia Hidro-Elétrica 
do São Francisco; 

III – 10% (dez por cento) à subscrição e ao aumento de capital da Centrais Elétricas do Norte do 
Brasil S/A – ELETRONORTE, subsidiária da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS, com o 
objetivo de coordenar o programa de energia elétrica na região amazônica bem como construir e operar 
centrais elétricas e sistemas de transmissão nessa região; 

IV – 25% (vinte e cinco por cento) para: 
a) construção de sistemas de transmissão de caráter regional em extra-alta tensão; 
b) execução de programa pioneiro nacional no domínio das centrais termonucleares. 
 

Valores Registrados de Produção. Demanda, Número de Usuários 
 

PRODUÇÃO DE ENERGIA 
 
A produção líquida das usinas próprias da empresa (Hidroelétrica do Paranoá – 25.000 kw e térmicas 

– 21.600 kw), atende atualmente a cerca de 25% das necessidades de energia do sistema. Os 75% 
complementares e necessários ao pleno atendimento do mercado são adquiridos de FURNAS – Centrais 
Elétricas S.A. 

No período 1979/1973, a produção bruta e a energia comprada apresentam a seguinte evolução: 
 

    Produção Bruta 
    + 
    Energia. Comparada 
 Ano   Milhões de k 
     
 1969   274,626 
 1970   325,334 
 1971   361,765 
 1972   437,637 
 1973 (previsão)  566,600 
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DEMANDA DO SISTEMA 
 
A demanda máxima registrada, no primeiro semestre de 1973, foi de 126.000 kw, assinalando-se um 

acréscimo de 27,1% em relação a igual período do ano anterior. 
As medidas levadas a efeito pelas empresas signatárias do Acordo de Investimentos e de Compra e 

Venda de Energia, assinado em 26 de fevereiro de 1970, com a interveniência da ELETROBRÁS, foram 
coroadas de êxito, eliminando-se a tradicional situação de racionamento por que atravessou o Distrito 
Federal durante longo período de tempo. 

As linhas de transmissão e as subestações, que foram construídas pelas empresas supridoras em 
decorrência do Acordo e que entraram em operação, reduzirão a um mínimo os riscos de desligamentos 
gerais do sistema e permitirão amplo atendimento das necessidades energéticas do Distrito Federal (*). 
 
    Evolução da 

Demanda 
 Ano   (kwh/h) 
     
 1969   64.700 
 1970   76.700 
 1971   85.000 
 1972   111.000 
 1973 (prevista)  135.000 
 

(*) O referido Acordo foi assinado em 26 de fevereiro de 1970, no Palácio do Planalto, em solenidade presidida 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República – Gen. Emídio Garrastazu Médici, e com a participação do Senhor 
Governador do Distrito Federal – Cel. Hélio Prates da Silveira, do Senhor Ministro das Minas e Energia – Prof. Antônio 
Dias Leite Júnior, e outras autoridades ligadas ao problema. 

 
O Acordo contempla um volume de obras (linhas de transmissão, subestações e construção e 

ampliação de usinas) no valor de Cr$ 225 milhões – Cr$ de 1970 – que serão executadas até 1974, por 
FURNAS e CELG. 

Os recursos constituem empréstimos da ELETROBRÁS às empresas executoras das obras. 
A partir da assinatura do Acordo, as obras vêm sendo realizadas dentro do cronograma estabelecido, 

visando à maior confiabilidade do suprimento de energia elétrica à Capital da República. 
Por conta dos recursos desse Acordo, foram executadas e estão em funcionamento as seguintes 

obras: 
1 – Linhas de transmissão – LT – 
1.1 – LT 230 kv de Cachoeira Dourada/Subestação Anhanguera, da CELG, em Goiânia (ago/71). 
1.2 – LT 345 kv da Subestação Bandeirantes, de FURNAS, em Goiânia/ Subestação Brasília-Sul, em 

Brasília (jun./72). 
1.3 – LT 220 kv da Subestação Itumbiara/Cachoeira Dourada (dez./72). 
1.4 – LT 345 kv de Estreito/Porto Colombia/Subestação Itumbiara, em Itumbiara – Goiás – 

(maio/1973). 
1.5 – LT 345 kv da Subestação de Itumbiara/Subestação Bandeirantes, de FURNAS, ,em Goiânia 

(ago./73). 
2 – Subestações 
2.1 – Ampliação da Subestação Brasília-Geral de 60.000 kva para 120.000 kva. 
Essa subestação, que pertencia à CELG, teve sua ampliação executada por FURNAS, tendo em vista 

sua compra por essa empresa, o que foi realizado recentemente. 
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2.2 – Construção da Subestação de FURNAS em Brasília, denominada Brasília-Sul, localizada nas 

proximidades da cidade-satélite de Taguatinga, com capacidade inicial instalada de 150.000 kva. 
Esses 150.000 kva acham-se instalados desde fev./73. A capacidade final prevista para Brasília-Sul é 

de 960.000 kva, uma das maiores da América do Sul, e a previsão é que atenda Brasília, adequadamente, 
até o ano 2000. 

Até agora, foram despendidos cerca de 75% do montante dos recursos previstos no Acordo, 
aproximadamente construídos 300 km de linha de transmissão isolada em 220 kv, 600 km em 345 kva e 
instalados 700 kva de potência adicional. 

 
Número de usuários 

 
O número de usuários ligados ao sistema da CEB, no primeiro semestre de 1973, foi de 15.072, 

totalizando 102.562 usuários atendidos na Capital da República até junho/73. Tal fato confere ao Distrito 
Federal uma das maiores taxas de atendimento de energia elétrica do Brasil. 

É importante mencionar que as cidades-satélites vêm acusando aumento médio anual de 20% do 
número de usuários, respondendo positivamente ao extenso programa realizado nas mesmas, 
complementado por um programa de financiamento de ligações domiciliares, promovido pela Secretaria de 
Serviços Sociais. 

A classe industrial, cuja participação no consumo era insignificante, alcançou, em 1972, o percentual 
de 2,4% no exercício, com tendência a aumentar significativamente nos próximos anos. 

A iluminação pública, cidades do Estado de Goiás vizinhas ao Distrito Federal e a Companhia de 
Águas e Esgotos de Brasília são responsáveis pelo restante do consumo. 

A evolução do número de usuários ligados ao sistema da CEB é mostrada na tabela abaixo: 
 

Classe de Usuários 1969 1970 1971 1972 1973 
(prevista) 

      
Residenciais 46.892 56.310 64.345 74.134 98.000 
Comerciais 7.651 8.635 9.637 11.215 12.500 
Industriais e outros 1.057 1.467 1.696 2.141 3.000 
TOTAL 55.600 66.412 75.678 67.490 113.500 
      
 

Dados econômico-financeiros 
 

Ao ter início o primeiro mandato da atual Diretoria, em maio de 1971, o quadro econômico-financeiro 
encontrado na empresa era dos mais desesperantes, constatando-se: 

– descapitalização da empresa – ver quadros do Patrimônio Líquido e Capital Social; 
– ineficácia operacional, representada pelas baixas rentabilidades relativas ao Patrimônio Líquido nos 

exercícios de 1969 (0.03%) e de 1970 (1,96%) – ver quadro de índices relativos ao Patrimônio Líquida e 
Capital Social; 

– falta de diálogo com o Poder Concedente, o que resultou no não-recebimento, por mais de dezoito 
meses de quotas municipais e estaduais do Imposto Único sobre Energia Elétrica – IUEE, pertencentes ao 
Governo do Distrito Federal. 

O quadro encontrado era responsável pela quase total estagnação da empresa, no que diz respeito à 
execução de obras necessárias ao adequado atendimento do mercado consumidor. 

As providências então adotadas, com o total apoio do Governo do Distrito  
Federal e do Ministério das Minas e Energia, através da ELETROBRÁS e do 
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Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE, foram suficientes para evitar 

problemas e possibilitar melhoria sensível da empresa. 
A partir de 1972, foi adotada política planejada de recuperação, atendendo a uma série de 

condicionantes e metas. Em especial, procurou-se: 
– manter níveis tarifários compatíveis com os das demais empresas e, sempre, inferiores aos índices 

globais de preços. 
– adotar política empresarial de distribuição de dividendos aos acionistas em consonância com os 

resultados obtidos. O quadro abaixo demonstra os resultados, até agora alcançados, com a adoção dessa 
política: 
 

Período Lucro Líquido Dividendos % S/Capital 
Pref.  Ord. 

       
1969 36.297,68 33,00 6% a.a. – – 
1970 2.859.456,73 33,00 6% a.a. – – 
1971 10.826.651,81 7.899.487,20 8% a.a. – 6% a.a. 

1º Sem./72 8.111.798,64 5.171.026,71 8% a.a. – 8% a.a. 
2º Sem./72 15.287.196,18 7.722.008,25 10% a.a. – 8% a.a. 
1º Sem./73 15.102.875,72 11.216.630,93 12% a.a. – 10% a.a. 
2º Sem./73 * 22.897.124,28 13.306.000,00 12% a.a. – 12% a.a. 

        
 
* Previsão. 
 

– adotar uma política consciente de endividamento da empresa. Nesse particular, obtivemos o apoio 
do Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal, ao permitir, sistematicamente, empréstimos do FUNDEFE, 
equivalentes aos dividendos atribuídos às ações ordinárias de propriedade do GDF. Os recursos externos à 
empresa são utilizados somente para o atendimento de obras, cuja urgência de execução não aconselha a 
espera de geração de recursos próprios no futuro. 

Atualmente, na iminência do transcurso do segundo ano da adoção dessas medidas, alguns 
resultados podem ser detectados: 

– ganhos reais no tocante ao Patrimônio Líquido e Capital Social. Os quadros anexos revelam que, 
após o ponto mínimo constatado em dezembro de 1971, são visíveis os seguintes aumentos reais em 
comparação com aquela data: 
 
 Patrimônio Líquido: +  27,08%  
 Capital Social: +  36,39%  
 

– melhoria sensível nos índices de rentabilidade da empresa, conforme demonstra o quadro abaixo: 
 

Índices Relativos 1969  1970  1971  1972  1973 
(previsão) 

          
Patrimônio Líquido 0,03  1,96  6,62  10,93  14,62 
Capital Social 0,03  2,18  8,22  12,36  17,13 
          
 

– no tocante à execução dos programas de obras, verifica-se que, ano a ano, a necessidade de 
recursos externos, para o atendimento do aumento do mercado consumidor, sofre redução, conforme se 
constata pelos dados abaixo: 
 

Ano  Programa de Obras  Recursos Externos  %  
    

        
1973  77.177  37.291  48,31  
1974  67.037  24.603  36,70  
        
 

– no tocante a benefício transferido ao consumidor, o fato de atingir a CEB, em 1973 uma taxa de 
remuneração de 11,66% sobre o investimento remunerável, possibilita-nos solicitar ao Poder Concedente, 
para, 1974, tarifas que significam menos 1,38% sobre o que poderia ser obtido. 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, 
designando para a de amanhã, a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 
 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 1973 (nº 1.436-B/73, na Casa de 
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que cria Varas, Cartórios e cargos na Justiça do 
Distrito Federal, e dá outras providências, tendo: 

 
– do Distrito Federal, favorável ao Projeto e à Emenda nº 1, apresenta perante a Comissão; 
– de Finanças, favorável; e 
– de Constituição e Justiça (exame solicitado), pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto e da 

Emenda nº 1, nos termos da Subemenda que apresenta. 
 

2 
 

Discussão, em turno suplementar, do substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 58, de 1973-DF, 
que dá nova redação ao art. 8º da Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, que dispõe sobre a 
reestruturação administrativa do Distrito Federal, e dá outras providências, tendo: 

 
PARECER, sob nº 567, de 1973, da Comissão: 
– de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

 
3 
 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 52, de 1972, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que fixa responsabilidade do pai ilegítimo, e dá outras providências, tendo: 

 
PARECER, sob nº 565, de 1973, da Comissão: 
– de Redação, oferecendo a redação do vencido. 



164ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA EM 30 DE OUTUBRO DE 1973 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. PAULO TORRES E RUY SANTOS 
 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena – Geraldo Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso Cattete Pinheiro – Renato Franco – 

Alexandre Costa – Clodomir Milet – José Sarney – Fausto Castelo-Branco – Petrônio Portella – Helvídio 
Nunes – Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Luis de Barros – Wilson Campos – Luiz Cavalcante – 
Leandro Maciel – Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg – 
Enrico Rezende – Paulo Torres – Gustavo Capanema – Franco Montoro – Benedito Ferreira – Emival 
Caiado – Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Mattos Leão – Ney Braga – Lenoir Vargas – Daniel Krieger – 
Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 36 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. 1º-Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
 

MENSAGENS DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 

– Restituindo autógrafo de Projeto de Lei sancionado: 
– Nº 236/73 (nº 367/73, na origem), de 29 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara nº 

60/73 (nº 1.488-B/73, na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 7º da Lei nº 5.152, de 21 de outubro 
de 1966, que autorizou o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade do Maranhão, alterado pelo 
art. 1º do Decreto-lei nº 921, de 10 de outubro de 1969. 

(Projeto que se transformou na Lei nº 5.928, de 29 de outubro de 1973) 
– De agradecimento de comunicação referente à escolha de nome indicado para cargo cujo 

provimento depende de prévia autorização do Senado Federal: 
 
– Nº 237/73 (nº 370/73, na origem), de 29 de outubro de 1973, referente à escolha do Senhor Jorge 

de Sá Almeida para exercer, em comissão, a função de Embaixador do Brasil junto a República do Panamá. 
– De agradecimento de remessa de autógrafo de Decreto Legislativo: 
 
– Nº 238/73 (nº 371/73, na origem), de 29 do corrente, referente ao Decreto Legislativo nº 65, de 

1973, que aprova o texto do Instrumento de Emenda à Constituição da Organização Internacional do 
Trabalho, adotado em Genebra, a 22 de junho de 1972, por ocasião da 57ª Sessão da Conferência Geral da 
Organização Internacional do Trabalho. 
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PARECERES 
 

PARECER Nº 610, DE 1973 
 

da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 87, de 1973. 
 

Relator: Sr. Cattete Pinheiro 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 87, de 1973, que acrescenta 

parágrafo ao art. 521 da Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a assegurar ao exercente do 
mandato sindical o direito de perceber ajuda de custo a título de compensação de despesas de 
representação. 

Sala das Comissões, 30 de outubro de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Cattete Pinheiro, 
Relator – José Lindoso. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 610, DE 1973 

 
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 87, de 1973, que altera o art. 521 da Consolidação das 

Leis do Trabalho. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O art. 521 da Consolidação. das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943, e alterada pelo Decreto-lei número 9.502, de 23 de julho de 1946, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 521 – São condições para o funcionamento do sindicato: 
a) proibição de qualquer propaganda de doutrinas incompatíveis com as instituições é os interesses 

da Nação, bem como de candidaturas a cargos eletivos estranhos ao sindicato; 
b) proibição de exercício de cargo eletivo cumulativamente com o de emprego remunerado pelo 

sindicato ou por entidade sindical de grau superior; 
c) gratuidade do exercício dos cargos eletivos; 
d) proibição de quaisquer atividades não compreendidas nas finalidades mencionadas no art. 511, 

inclusive as de caráter político-partidárias; 
e) proibição de cessão gratuita ou remunerada da respectiva sede a entidade de índole político-

partidária. 
§ 1º – Quando, para o exercício de mandato, tiver o associado de sindicato de empregados, de 

trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais de se afastar do seu trabalho, poderá ser-lhe arbitrada 
pela assembléia geral uma gratificação nunca excedente da importância de sua remuneração na profissão 
respectiva. 

§ 2º – Além da gratificação prevista no parágrafo anterior, a assembléia geral poderá conceder ao 
associado, quando no exercício do mandato na administração sindical, ao interventor ou a membro da Junta 
Governativa uma ajuda de custo não excedente a três salários mínimos regionais, destinada a atender a 
despesas de representação compatíveis com o respectivo cargo." 

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 

 
PARECER Nº 611, DE 1973 

 
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 8, de 1973. 
 
Relator: Sr. Cattete Pinheiro 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 8, de 1973, que assegura ao 

empregado o pagamento das férias pelo término ou rescisão, por qualquer forma, do contrato de trabalho. 
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Cattete Pinheiro, 

Relator – José Lindoso. 
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ANEXO AO PARECER Nº 611, DE 1973 
 

Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 8, de 1973, que altera o art. 142 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O art. 142 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. 142 – No caso de rescisão ou de término do contrato de trabalho, ainda que pela ocorrência de 

qualquer das hipóteses previstas no Capítulo V desta Consolidação, será paga ao empregado a 
remuneração correspondente ao período de férias, cujo direito tenha adquirido, e, mais 1/12 (um doze avos) 
por mês trabalhado, quanto ao período incompleto." 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Expediente lido vai à publicação. 
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido o seguinte: 

 
COMUNICAÇÃO 

 
Em 29 de outubro de 1973 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do País a partir de 31 de outubro 

de 1973 para, devidamente autorizado pelo Senado, na forma do art. 36, § 2º, da Constituição e art. 44 do 
Regimento Interno, integrar, na qualidade de observador parlamentar, a Delegação do Brasil à XXIII Sessão 
da Assembléia Geral das Nações Unidas. 

Atenciosas saudações, Arnon de Mello. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Expediente lido vai à publicação. 
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido o seguinte: 
Of. nº 46/73-LG 
29 de outubro de 1973. 
Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 65 do Regimento Interno, tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome da 

Senhor Senador Benedito Ferreira para preenchimento das vagas, nas Comissões de Educação e Cultura, 
de Finanças, de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, como titular, e na Comissão de Economia, 
como suplente, decorrentes da eleição do eminente Senador Geraldo Mesquita, para o cargo de 4º-
Secretário da Comissão Diretora. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta 
consideração. – Petrônio Portella, Líder da ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – De acordo com o expediente lido pelo Sr. 1º-Secretário, esta 
Presidência designa o Sr. Senador Benedito Ferreira para titular das Comissões de Educação e Cultura, de 
Finanças e de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e para Suplente da Comissão de Economia. 

Comunico ao Plenário que esta Presidência, nos termos do art. 279 do Regimento Interno, 
determinou o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 1973 (nº 654-B/73, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafo ao art. 2º da Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966, considerado rejeitado em 
virtude de ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da Comissão a que foi distribuído. 
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De acordo coma indicação feita pela Comissão Deliberativa do Grupo Brasileiro da União 
Interparlamentar, em sua reunião de 11 do corrente, a Presidência designa o Sr. Senador Renato Franco 
para integrar a Delegação Brasileira que, chefiada pelo Presidente do Senado Federal, irá à Romênia, em 
visita de intercâmbio, no próximo mês de novembro. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Comunico ao Plenário que esta Presidência, nos termos do 
art. 279 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 44, de 1973, de 
autoria do Sr. Senador Fausto Castelo Branco, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer gratuidade de 
vacinas profiláticas e imunizantes e de sua aplicação, e dá outras providências, tido como rejeitado em 
virtude de ter recebido, quanto ao mérito, das Comissões a que foi distribuído, pareceres pelo arquivamento 
que, de acordo com o § 1º do art. 155 do citado Regimento, são considerados pela rejeição. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, 
orador inscrito. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o transcurso, hoje, do quarto 
aniversário do Governo do eminente Presidente Garrastazu Médici, e acontecimento que, pela sua 
significação na vida do País, faz com que faça um registro singelo neste momento. 

Bem sei que é por demais cedo para o julgamento da extraordinária obra realizada pelo governo do 
Presidente Médici. Mas nenhum risco correrei ao afirmar que o juízo da História lhe será propicio, 
colocando-o entre os que mais empreenderam em prol do desenvolvimento econômico e social do Brasil. 

Há quatro anos, o Brasil mergulhado numa de suas mais graves crises político-militares, o General 
Garrastazu Médici, então no comando do III Exército, era convocado pelo Alto Comando para a árdua e, na 
época, incerta missão de assumir a chefia do Governo. Sua relutância, que sabemos ter sido firme, foi 
suplantada pelo sentimento do dever que o impeliu, afinal, a aceitar a missão para a qual fora escolhido por 
seus companheiros do Exército. E viria substituir na Presidência da República uma das melhores figuras 
humanas, grande chefe militar que foi o saudoso Presidente Costa e Silva, então acometido de grave 
doença que o impossibilitava de exercer as funções do cargo que ocupava. Quis o destino que o Presidente 
Costa e Silva fosse sucedido por um de seus mais íntimos e queridos amigos, o General Emílio Garrastazu 
Médici, como que numa reparação por ter o Presidente Costa e Silva ficado impossibilitado de exercer a 
Presidência da República, vindo a falecer pouco depois, para comoção de todos nós. 

Hoje, transcorridos quatro anos, verificamos que naqueles dias de dificuldades e tensão, o Alto 
Comando de nossas Forças Armadas soube, mais uma vez, adotar decisão acertada e que salvaguardaria 
o futuro brasileiro das sombras que o envolviam. 

Acredito, assim, que nos cumpre, antes de mais nada, apontar felicidade e êxito com que o eminente 
Presidente Garrastazu Médici soube superar as dramáticas dificuldades em que fôramos envolvidos, 
assegurando a paz à família brasileira, devolvendo tranqüilidade e segurança ao povo brasileiro. Bastaria 
isto, Sr. Presidente, para que sua ação passasse à História, a Nação ficando devendo ao Presidente Médici 
o que há de mais importante e básico na vida de um povo: a paz, sem a qual nada é possível! 

Com firmeza, discernimento e sem que jamais perdesse a serenidade que o caracterizou a vida 
inteira – sinal dos homens fortes – venceu o Presidente Médici, um após outro, os enormes problemas que 
lhe surgiram, especialmente os decorrentes da luta subversiva então acesa no País. Restabeleceu a ordem 
e a tranqüilidade de forma quase natural; conquistou confiança e simpatia popular – dois êxitos que 
levariam regozijo ao seu antecessor, se vivo estivesse, pois bem sabemos o quanto o Presidente Costa e 
Silva almejava pela tranqüilidade pública e pelo acatamento do povo a que sempre serviu sem reservas, 
desde sua mocidade de revolucionário que buscava para o povo liberdade, autenticidade e progresso. 
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Com a mesma tranqüila segurança e raro discernimento, o Presidente Garrastazu Médici viria a 
adotar decisões da maior relevância, acelerando ao máximo o desenvolvimento brasileiro, num multiplicar 
impressionante de grandes e arrojadas iniciativas. E aí, temos, pela imensidão do território brasileiro, o sem-
número de notáveis realizações que fizeram com que o mundo inteiro falasse em "milagre brasileiro", na 
confissão do assombro com que viam o Brasil emergir do mundo subdesenvolvido para rumar, célere, para 
a conquista de um lugar entre as grandes potências. Transamazônica, Perimetral Norte, dezenas de outras 
grandes rodovias; modernização ferroviária; reforma de nossos portos e expansão de nossa marinha 
mercante; ponte rodoferroviária Propriá–Colégio; Ponte Rio–Niterói, centenário sonho de cariocas e 
fluminenses; asfaltamento da Belém–Brasília; explosão industrial; integração nacional. Não têm fim as 
grandes e históricas realizações do governo que hoje vê passar o seu quarto aniversário! 

Com o mesmo empenho que se lançou à luta desenvolvimentista, indispensável para que o Brasil 
conquistasse o lugar que lhe compete desde sempre entre as nações, o Presidente Garrastazu Médici 
procurou socorrer o Nordeste cujos sofrimentos foi ver pessoalmente, em dias de desespero e morte para o 
povo nordestino vitimado pela seca. E tudo quis, tudo empreendeu em prol da melhoria social do povo 
brasileiro: PIS, PASEP, PIN e tantas outras grandes iniciativas aí estão na confirmação da firmeza com que 
sempre quis melhores condições de vida para o brasileiro. 

O SR. JOSÉ SARNEY: – V. Ex.ª me permite um aparte? 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Com muito prazer, nobre Senador José Sarney. 
O SR. JOSÉ SARNEY: – Senador Lourival Baptista, desejo congratular-me com V. Ex.ª pelo discurso 

que está fazendo. Na realidade, o nobre colega chegou ao Senado Federal quando o mandato do 
Presidente Médici já estava quase no meio, mas nem por isso V. Ex.ª deixa de ser o primeiro, nesta tarde, 
no último ano em que o Presidente Médici cumpre seu mandato, a louvar e enaltecer o seu governo. Desejo 
associar-me a essa manifestação, colocando-me em segundo lugar dizendo que o respeito com que a 
Nação cerca o Senhor Presidente da República é bem o atestado do seu Governo magnânimo, probo e 
empreendedor. A sensibilidade do Presidente Médici para o fato social, as conquistas que seu período 
incorpora ao desenvolvimento do País, atestam, sem dúvida, que seu mandato marcará uma etapa de 
nossa vida administrativa. Congratulo-me com V. Ex.ª e com o Presidente Médici, sabendo que todos nós 
estamos congratulando-nos com um benemérito brasileiro. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA: – Sou muito grato a V. Ex.ª, eminente Senador José Sarney, por este 
aparte, e quero dizer que, hoje, uso, da palavra num dever de reconhecimento e gratidão para com o 
eminente Presidente Médici, que muito me ajudou e apoiou quando estive à frente do Governo do Estado. 
Com Sua Excelência sempre contei e sempre tive da sua parte a melhor boa vontade, razão de estar hoje, 
aqui desta tribuna, a dizer duas palavras a respeito do 4º aniversário do seu governo. 

Num dia como hoje, voltando nosso olhar para os últimos quatro anos, não podemos ocultar 
admiração ao verificar a pertinácia, a imaginação e a firmeza com que o Presidente Garrastazu Médici 
perseguiu os grandes objetivos, desde logo traçados para o seu governo, em sua primeira fala à Nação. 
Sempre tranqüilo e firme, nunca se entregou ao contentamento, buscando sempre mais para o Brasil e o 
povo, na revelação de que seu amor à terra e à gente brasileira é ilimitado, não lhe permitindo parar no seu 
sempre renovado esforço de engrandecimento nacional. Eis porque, Sr. Presidente, associo-me, com estas 
rápidas palavras, ao júbilo nacional pelo transcurso do 4º aniversário do Governo do eminente Presidente 
Garrastazu Médici! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Eurico Rezende, que 
falará como líder. 
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O SR. EURICO REZENDE (como líder): – Sr. Presidente, ao findar-se esta Sessão Legislativa, o 
eminente Líder do Governo, Senador Petrônio Portella, ocupará esta tribuna para fazer um exame e um 
retrospecto do período. governamental que se expirará a 15 de março. Mas incumbiu-me de fazer algumas 
considerações, no instante em que se celebra o 4º aniversário da administração do prelúcido Presidente 
Emílio Garrastazu Médici. 

A tarefa, Sr. Presidente, em termos de exaltação da verdade e de enaltecimento de virtudes 
administrativas, é facílima, mesmo porque esse reconhecimento reside no consenso geral do povo 
brasileiro. Mas, a especificação das grandes obras, empreendimentos e realizações não é trabalho fácil, 
porque qualquer observador correrá o risco de ser deficitário na enumeração das marcantes conquistas do 
Brasil grande, mercê de uma inevitável fratura de memória. 

Sr. Presidente, simbolicamente o Brasil hoje vive um glorioso feriado, através do qual a Nação inteira 
deposita a sua atenção e, mais do que ela, a sinceridade do seu agradecimento para com o homem público 
que se prepara para descer do Palácio do Planalto e ingressar definitivamente nas emoções e no registro 
da História, bem como no pleno calor da posteridade agradecida. 

O Presidente Médici, dentro do ciclo revolucionário, começou por destacar-se na implantação de uma 
nova mentalidade. Poucas foram as revoluções, no mundo, que assumiram compromisso com o futuro; via 
de regra, esses movimentos eclodiam apenas visando a romper estruturas governamentais, mas não se 
inspiravam em nenhum propósito de renovação. Então, Sr. Presidente, tinha-se como conceito fundamental 
da Democracia o Estado de Direito, que sabemos, Sr. Presidente, tem um caráter meramente mecânico e 
se define, e se esgota, pelo Direito Legislado. Mas não basta ao desenvolvimento do País um Estado de 
Direito. É preciso que, de envolta com o Estado de Direito, surja o Estado de Justiça. 

E pela primeira vez, com raras exceções anteriores, atingimos a esse objetivo. E, no instante em que, 
na opinião dos doutrinadores, as reivindicações do Estado de Justiça encontram resistências ou restrições 
no Estado de Direito, a Revolução brasileira faz a sua opção em favor do Estado de Justiça. 

Mudou-se, também, a nossa mentalidade na interpretação de um dos principais preceitos 
constitucionais, segundo o qual todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido. 

A Revolução, Sr. Presidente, compreende esse mandamento. De um lado, na interpretação genérica 
erigida no primeiro período: "Todo o poder emana do povo", vale dizer, o povo é a fonte do poder. Mas, a 
segunda parte do preceito, estabelecendo que "em seu nome será exercido", não diz, não qualifica a 
maneira de se exercer esse poder. Então, Sr. Presidente, a maneira de exercer esse poder há de atender 
às peculiaridades de cada país, porque o modelo democrático vigorante, por exemplo, nos Estados Unidos, 
na França ou na Alemanha não pode ser adequadamente colocado em outros países, principalmente em 
países em desenvolvimento, como o Brasil, em que as pressões constantes e as solicitações permanentes, 
no terreno sócio-econômico, exigem um processo de execução da vontade popular diferente, de país para 
país. 

Sr. Presidente, li, certa vez, num tratadista de Direito Constitucional, que "realmente todo o poder 
emana do povo e é exercido, obviamente, por intermédio dos seus representantes. Todo o poder é sempre 
exercido em nome do povo, mas o povo que determina esse exercício não é sempre o mesmo povo". Sr. 
Presidente, e invocando o exemplo brasileiro, entre uma legislatura na Câmara dos Deputados – de 4 anos, 
entre um período no Senado Federal – de 8 anos, há uma faixa enorme, principalmente em país de 
desenvolvimento demográfico explosivo, há uma faixa de novas gerações que surgem com os seus 
reclamos colocados no Congresso Nacional, na cúpula do Poder Executivo e até mesmo na sensibilidade 
soberana do Poder Judiciário. 

Então, Sr. Presidente, o que importa... 
O SR. FRANCO MONTORO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
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O SR. EURICO REZENDE: – Logo concederei o aparte a V. Ex.ª 
Sr. Presidente, o que importa fundamentalmente é assegurar-se a regra constitucional, segundo a 

qual "todo o poder emana do povo". Ora, no Brasil, com a presença do Congresso Nacional, recrutado no 
batismo secreto das urnas inconspurcáveis, temos a expressão da vontade popular. E a eleição do Senhor 
Presidente da República, garantida e processada através dos representantes do povo no Congresso 
Nacional e em toda a geografia legislativa do Brasil, assegura o cumprimento exato da regra constitucional 
"Todo o poder emana do povo". 

A diferença, Sr. Presidente, é que esse mesmo preceito, constitucional não especifica o modus 
faciendi – repito –, a maneira, o processo da manifestação, dessa manifestação que – reiteramos – fica a 
cargo e na dimensão do interesse e peculiaridades de cada país. 

Ouço o aparte do nobre Senador Franco Montoro. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Nobre Senador Eurico Rezende, desejando V. Ex.ª cumprimentar o 

Governo por mais um ano de sua gestão, poderia encontrar vários aspectos positivos, mas – permita-me 
que diga – aquele que V. Ex.ª invoca é talvez o menos oportuno e o menos verdadeiro. Positivamente, não 
é o princípio democrático de que "todo o poder emana do povo" que este Governo vem consagrar. Só a 
eloqüência, o brilho da inteligência de V. Ex.ª conseguiria apresentar uma aparência de cumprimento desse 
preceito no caso atual: "todo o poder emana do povo". Emanou do povo a escolha do atual Presidente da 
República, direta ou indiretamente, nobre Senador Eurico Rezende? Sabe V. Ex.ª, sabe o Brasil e sabe o 
mundo que, por esta ou aquela razão, por motivos de interesse público, de segurança nacional ou que outro 
nome tenha, o Chefe do Governo foi escolhido por um grupo de generais e apresentado à Nação. Assim foi 
a sua escolha. O povo não foi a fonte de onde emanou esse poder. Esta situação é de transição. É 
importante lembrar a História, porque precisamos voltar ao regime realmente democrático, em que o poder 
emane do povo, direta ou indiretamente. Neste ponto estou de acordo com V. Ex.ª; essa emanação pode-se 
dar de várias maneiras. Mas, positivamente, a justificativa desse fato, foi uma situação excepcional. E aquilo 
que é exceção, que deve passar, com esta argumentação V. Ex.ª parece que pretende institucionalizar e 
tornar definitivo. Se realmente V. Ex.ª pretende isso, permito-me afirmar que o nobre colega presta um mau 
serviço ao Brasil e à Democracia. 

O SR. EURICO REZENDE: – Sr. Presidente, não vou abordar a tese do bom ou do mau serviço, que 
essa tese já está superada. 

De quatro em quatro anos, em eleições secretas, processo pelo qual São Paulo nos brindou com a 
presença elegante e lúcida do nobre Senador Franco Montoro,... 

O SR. FRANCO MONTORO: – Estou falando da eleição para Presidente da República! 
O SR. EURICO REZENDE: – ...de quatro em quatro anos, Sr. Presidente, o sentimento nacional se 

traduz na estatística esmagadora de 2/3 da representação situacionista no Congresso Nacional, nas 
Assembléias Legislativas e nas Câmaras Municipais. 

O SR. FRANCO MONTORO: – Mas esta é eleição direta. 
O SR. EURICO REZENDE: – Estamos, eu e o nobre Senador Franco Montoro, apenas em aparente 

desacordo. 
Sr. Presidente, dividi o preceito constitucional em duas áreas: no momento em que o povo elege seus 

representantes, ele passa a ser a fonte do poder. Mas disse que, na segunda área do preceito da Superlei, 
a Constituição não estabelece a maneira do exercício desse poder. 

Todos nós reconhecemos, Sr. Presidente, que estamos numa fase conjuntural, e a conjuntura é a 
uma maneira de se exercer esse poder. Chegou-se à conclusão de que, sem um sistema conjuntural, vale 
dizer, transitório, o Brasil não decolaria daquelas cercanias da engenharia do caos e da decomposição 
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nacional. E o exemplo dos nossos vizinhos, imediatos ou mediatos, mas, de qualquer maneira, todos os 
nossos vizinhos mentais da América Latina, esse exemplo está a caracterizar que, muito em tempo, 
mudamos aqui a rota do nosso conceito em torno de temas democráticos. 

Então, Sr. Presidente, o que me separa do Sr. Senador Franco Montoro é apenas um detalhe – da 
paciência ou da impaciência. 

Tenho, Sr. Presidente, estimulado pelo portentoso progresso nacional, pela ordem pública que está 
aí, pela tranqüilidade da família brasileira, razões para ter paciência, e aguardar que, atendidas todas as 
metas dessa fase de transição, então iremos para a estabilidade completa das nossas instituições 
democráticas. 

Já o Sr. Senador Franco Montoro, para que tenha um motivo diário de pronunciamento nesta Casa, 
adota a política da impaciência e deseja, então, que as folhinhas andem depressa e que as relógios 
disparem. Mas nessa impaciência de V. Ex.ª está uma grave imprudência, porque seria um crime contra 
este País mudarmos agora a regra do jogo. 

O SR. FRANCO MONTORO: – Admiro a paciência de V. Ex.ª 
O SR. EURICO REZENDE: – Ora, Sr. Presidente, disse também o Sr. Franco Montoro que não há 

eleição para Presidente da República; o que há é uma imposição de generais... 
O SR. FRANCO MONTORO: – ...uma escolha de generais. 
O SR. EURICO REZENDE: – ...uma escolha de generais. 
O SR. FRANCO MONTORO: – É a verdade! Conteste V. Ex.ª o fato! 
O SR. EURICO REZENDE: – Mas, Sr. Presidente, é preciso que se refresque a memória do Sr. 

Senador Franco Montoro, representante, aqui, de um Estado em que se fez greve até em Santa Casa de 
Misericórdia, com doente recebendo oxigênio; é preciso que se refresque a memória do ilustre 
representante paulista, dizendo que a Revolução surgiu de um movimento cívico-popular-militar, em que o 
povo e as Forças Armadas se deram as mãos... 

O SR. FRANCO MONTORO: – ...e o Congresso também. 
O SR. EURICO REZENDE: – Quando falo em povo, Excelência, falo em Congresso. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Mas, é bom explicitar. 
O SR. EURICO REZENDE: – ...e juntos ofereceram a resistência, dardejaram a sua decisão e 

acabaram com a maldição governamental que nos degradava dentro de nossas fronteiras e que projetava, 
lá fora, uma imagem amaldiçoada deste jovem País, imagem que hoje é substituída por uma afirmação de 
confiança e de vitória, debruçada sobre todo mundo. 

Sr. Presidente, desviado do sentido de minhas considerações, pela repetição incessante das teses do 
Sr. Senador Franco Montoro, desejo aqui, em nome da Maioria, saudar a data de hoje, essencialmente 
grata à consciência e ao coração do povo brasileiro, e dizer que todas as etapas do credo do Presidente 
Médici, lido num instante vestibular do seu governo, foram atendidas e aí estão traduzidas nas conquistas 
memoráveis do povo brasileiro, do seu Governo, e Governo entendido os três Poderes da República, e que 
vem sendo objeto, até, de comentários de advertência em certos jornais do mundo, chamando a atenção 
para o fato de o Brasil estar-se transformando numa grande potência. 

Sr. Presidente, assistimos, este ano, a duas convenções memoráveis: a da Aliança Renovadora 
Nacional e a do Movimento Democrático Brasileiro, a testemunharem a vitalidade do regime democrático. 
Foram convenções alvoroçadas pelos sentimentos do contraditório e da liberdade. 

Sr. Presidente, outra convenção haverá ainda, que se dará em 15 de março. Não  
terá fronteiras partidárias, não terá siglas políticas a demarcá-la. Será o povo  
brasileiro se constituindo numa imensa convenção para, em sinal de agra- 
 



– 511 – 
 

decimento, assentado nas raízes da sua sinceridade e até mesmo com o marejar dos olhos, saudar o 
Presidente Médici, que penetrou, profunda e definitivamente, na História e na posteridade deste jovem País 
de dimensões continentais, que Deus abençoou e que os seus homens públicos acionam, na alternação 
dos dias e das noites, em busca do grande amanhã do seu destino e da sua recompensa. (Muito bem! 
Palmas.). 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Arnon de Mello. 
O SR. ARNON DE MELLO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, em abril de 1970, ocupei eu esta 

tribuna para fazer um apelo ao novo Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool, General Álvaro Tavares 
Carmo, que então se empossara no cargo, a fim de que considerasse a terrível situação de Alagoas, cujas 
usinas haviam sido obrigadas a suspender suas moagens, deixando ainda nos campos duzentas mil 
toneladas de cana. O fato trazia tremendos prejuízos não somente aos produtores de açúcar, mas ao povo 
e à economia alagoana. As duzentas mil toneladas de cana madura que ficaram ao tempo iriam ser moídas 
pelo sol, e não pelas usinas, em virtude do que deixariam de produzir mais trezentos mil sacos de açúcar. 
Os produtores não teriam, assim, como pagar seus empréstimos agroindustriais ao Banco do Brasil. O 
Estado não arrecadaria cerca de um milhão de cruzeiros numa hora de parca receita, e os trabalhadores 
teriam menores oportunidades de emprego, não somente os trabalhadores da agroindústria açucareira 
como os de obras públicas que seriam naturalmente afetadas pela diminuição da arrecadação estadual. 
Caía, por outro lado, a renda per capita do Nordeste, com a redução de dez milhões de cruzeiros, valor do 
açúcar não produzido. E acentuava eu: "Os argumentos contrários ao pleito de Alagoas não têm validade se 
se situam na inconveniência do excesso da produção nacional do açúcar, porque, embora fixado o Plano de 
Safra deste ano (1969/70) em 75.000.000 de sacos, o Brasil não produziu mais de 73.500.000 de sacos. 
Além disso, os estoques de açúcar hoje existentes no País são de oito milhões de sacos menos do que em 
1964 e em 1967, anos em que nem por isso parou a moagem das usinas de outros Estados. Quanto ao 
financiamento, não há igualmente problema, porque o plano financeiro aprovado pelo Conselho Monetário 
Nacional no começo do ano abrangia uma produção de 75.000.000 de sacos que não foi atingida nem, 
como vimos, o será, ainda que autorizada a produção de mais trezentos mil sacos que Alagoas pleiteia." 

 
Erros e distorções 

 
Dois dias depois, recebia eu carta do eminente General Álvaro Tavares do Carmo, declarando que 

decorrera de um imperativo legal a suspensão, determinada pelo IAA, da moagem das usinas de Alagoas, 
cuja produção, "refreada artificialmente por uma limitação de cotas fixadas há cinco anos, mas legalmente 
em vigor, tem sido objeto das constantes preocupações da atual administração do Instituto". "São distorções 
e erros acumulados através dos anos – acrescentava a carta – e que estão a exigir a devida correção sob 
pena de graves conseqüências futuras. Considero um dever da minha administração abordar diference 
esses problemas, a fim doe tentar uma solução justa e equânime." 

Logo no ano seguinte, chega ao Congresso Nacional projeto governamental reformulando a política 
açucareira de modo a atender aos justos reclamos dos produtores alagoanos. Não perdeu Alagoas por 
esperar, atendidas que foram pela nova lei as suas reivindicações, especialmente quanto ao regime de 
cotas que foram atualizadas e passaram de estaduais a regionais, como até hoje permanecem. 

 
Conferência 

 
Na semana passada, assisti na Comissão de Assuntos Regionais do Senado Federal, presidida pelo 

eminente Senador Clodomir Milet, à conferência do ilustre General Tavares Carmo sobre a  
situação da economia açucareira nacional e me senti realmente feliz, como homem público e  
como brasileiro, pelo que ouvi a respeito. Alteou-se o Brasil na produção de açúcar e ganha o mundo 
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na conquista do mercado internacional, como nos velhos tempos do século XVI. Entusiasmou o eminente 
General Tavares Carmo a todos nós, Senadores e Deputados de vários Estados, pelas informações que 
nos transmitiu, pelo conhecimento que tem do assunto e pela clarividência com que dirige a nossa política 
açucareira, setor econômico da maior importância para o futuro do País, tanto interessa profundamente à 
própria segurança nacional. 

Houve debate, e foram numerosos os parlamentares que fizeram indagações ao conferencista, todos 
manifestando a magnífica impressão que lhes deixara a sua clara e honesta exposição. Também eu me 
inscrevera para interrogá-lo, mas, dado o adiantado da hora, decidi fazê-lo hoje através desta tribuna razão 
pela qual aqui estou, nobres colegas. 

 
Consciência do dever 

 
Srs. Senadores, é como sempre dominado pela consciência do dever que falo a esta Casa e à 

Nação. Falo como representante de Alagoas, pequeno Estado do Nordeste, martirizado por problemas de 
toda ordem. Falo como brasileiro, preocupado com as disparidades regionais, que devem ser reduzidas 
para maior garantia da unidade nacional. Falo ainda como admirador e amigo do ilustre General Tavares 
Carmo, a quem, como alagoano e nordestino, sou agradecido pelo muito que fez em favor da nossa terra e 
da nossa Região. 

E falando assim, só peço a Deus que me conceda o dom de poder exprimir com a maior fidelidade e 
clareza os nossos sentimentos, e encontrar palavras que não deixem dúvidas no espírito dos que me ouvem 
e, ao contrário, os persuadam e os façam comprender e aceitar nossas razões em face da realidade. 

Em tais condições, digo com a maior franqueza e pesando bem a minha responsabilidade de 
mandatário do povo que há uma contradição evidente entre a política de preços e os interesses da 
economia e do consumidor brasileiros. 

 
Defesa e economia 

 
Lembremos que o IAA foi fundado para defender a economia nacional no setor do açúcar. Tratava-se 

de vencer a superprodução existente que continuou por vários anos, e ainda em 1965, devido aos erros de 
avaliação cometidos ainda antes da Revolução, sobreveio nova crise, originada nos Estados de São Paulo 
e do Paraná. Os estoques então acumulados, e só finalmente drenados em 1972, ditaram como lógica uma 
política de contenção dos preços, durante todo esse período. 

Hoje, porém, com a ampliação do mercado exterior e do mercado interno, já não há superprodução. 
Ao contrário, a perspectiva é de escassez do produto. Ora, aquela política de contenção de preços – que 
em vez de ser atenuada, como seria lógico, foi, ao contrário, reafirmada e acentuada – não anima nem 
promove o aumento da produção, e já se prevê que, em breve, se quisermos atender à demanda do 
mercado externo, tenhamos de possivelmente reduzir o consumo interno através da elevação imoderada 
dos preços. A esse propósito, aliás, penso que devemos agir com cautela, não nos deixando iludir pela 
elevação dos preços do mercado livre mundial que sempre pagou preços baixos pelo nosso açúcar. 

Ademais, no momento em que o Brasil procura e precisa expandir-se, é paradoxal e desaconselhável 
a contenção de preços, que representa um freio à expansão. 

Devo recordar que sempre defendi a redução dos custos e não a elevação dos preços. Mas a 
realidade presente é que, tendo aumentado os preços de todos os insumos necessários à produção do 
açúcar, um reajustamento razoável de seus preços se impõe não somente para não desestimular a 
produção, mas também para não sermos forçados a sacrificar a médio prazo o consumidor com um 
aumento violento de preços ou com a falta do produto. 

 
Situação calamitosa 

 
Em meio, a essa contenção e a essas perspectivas de escassez, ocorreu  

em Alagoas e Pernambuco nas duas últimas safras – de 1971/72 e de 1972/73 – 
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fato realmente desapontador para os produtores de açúcar: uma queda geral no rendimento das fábricas. 
Usinas que tiravam 100 ou mais quilos por tonelada de cana passaram a tirar 80 a 84 quilos. Na última 
safra, de 1972/73, enquanto o Brasil perdeu no Nordeste US$ 30 milhões em virtude da baixa qualidade das 
canas, consideradas apenas aquelas empregadas na produção de demerara destinado à exportação – as 
empresas, em seus setores industriais, perderam US$ 100 milhões com a moagem de canas ruins, de 
pureza 78, ou seja, a tonelada delas rendendo apenas 87,2 quilos de demerara e 58,2 quilos de melaço. 
Anote-se, porém, que, se as canas moídas no Nordeste não fossem ruins, mas iguais às do Centro-Sul, de 
pureza 84, como as de São Paulo, teríamos alcançado por tonelada, rendimento de 107,9 quilos de 
demerara e 41,2 quilos de melaço. 

 
Estudo 

 
A Estação Experimental da Cana de Alagoas fez estudo aprofundado sobre a situação para fixar as 

razões de tão baixo rendimento. 
Em primeiro lugar, tivemos a seca de dois anos, que sobremodo debilitou as canas. Com o seu 

enfraquecimento físico, digamos assim, foram elas presas mais fáceis das pragas, como a cigarrinha, a 
diatrea e a broca gigante, lagartas que se infiltram nas touceiras e lhes destroem a vitalidade. E alastrou-se 
o raquitismo, provocado por vírus. Assim, quer nas várzeas, quer nos tabuleiros, a cana, desvitalizada pela 
seca, sofreu duramente as conseqüências desses males. 

Outra razão da queda de rendimento da cana diz respeito com as variedades de degenerescência 
pelo envelhecimento. A variedade mais plantada em Alagoas – a chamada 3 XXX – está com 46 anos. No 
Havaí, que apresenta os maiores índices do mundo de produtividade na agroindústria açucareira, a cana 
não passa dos quatorze ou dezesseis anos, sendo logo substituída a variedade plantada. 

 
A queima da cana 

 
Considera-se também um motivo de outra ordem: a superposição de fatores novos a nível social. 

Com o aumento da produção física de canas e o bom sucesso da política governamental de apoio a 
diversas atividades agrícolas, ocorreram simultaneamente uma elevação na demanda e uma redução na 
oferta de trabalhadores no setor canavieiro. Em conseqüência desse fato social altamente auspicioso, sem 
dúvida – pois demonstra que estamos diversificando a produção agrícola e que o pequeno agricultor tem 
em sua própria área como empregar suas energias – foi preciso generalizar o uso da queima da cana antes 
do corte, a fim de permitir o aumento da produtividade do cortador de canas e a total colheita da safra 
agrícola. Mas a queima prévia da cana exige um nível de organização bem mais elevado quanto ao 
transporte dela para as usinas e sua moagem imediata, porque a cana queimada se deteriora muito mais 
rapidamente que a cana crua. As nossas estruturas de trabalho, que eram apenas precariamente 
satisfatórias para a colheita da cana crua, se revelaram incapazes de superar os problemas criados pela 
cana queimada. Ressalte-se, entretanto, que a queima da cana se generalizou em menos de duas safras, 
período obviamente muito escasso para que estruturas quase seculares pudessem transformar-se em 
estruturas modernas. 

 
Adubos nitrogenados 

 
Há ainda uma hipótese considerada pelos homens entendidos em agricultura que cumpre citar: a 

baixa qualidade das canas, isto é, o baixo rendimento industrial está sofrendo a influência do aumento de 
aplicação de adubos nitrogenados, que estariam prolongando o período de juventude da cana e retardando 
o seu amadurecimento. 

 
Conseqüências 

 
Desastrosas são, de uma maneira geral, as conseqüências da quebra de rendimento das canas. As 

usinas que as compram pagam aos fornecedores como se obtivessem de cada tonelada delas noventa quilos de 
rendimento. Mas o que vem acontecendo é que, como vimos, obtêm em média apenas oitenta quilos, o 
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que lhes acarreta um prejuízo de 10 a 20 quilos de açúcar por cada tonelada de cana, ou seja, computando-
se o saco de 60 quilos ao preço de Cr$ 31,10, um prejuízo de Cr$ 6,18 a Cr$ 12,36, por tonelada de cana 
moída. E mais de 8 milhões de toneladas são moídas a cada ano! Sei de usina em Alagoas, 
admiravelmente bem administrada, que possui apenas 8% de canas próprias e que, pela primeira vez em 
sua longa existência, registrou deficit financeiro na produção do açúcar da safra de 1972/73. 

Assim, quase não existe usina no Nordeste que esteja, recebendo efetivamente subsídio sobre canas 
próprias. A receita que a esse título lhe vem do Fundo de Exportação corresponde a um valor inferior ao da 
diminuição de sua receita industrial, decorrente da baixa qualidade das canas. A queda da pureza das 
canas, de 84% para apenas 80%, já absorve todo o subsídio que lhe é concedido, mesmo que a usina 
tenha 55% de canas próprias. E se tiver menos, a frustração da sua receita industrial será seguramente 
superior ao subsídio agrícola. Anote-se que a imensa maioria das usinas do Nordeste possui menos de 50% 
de canas próprias, muitas delas apenas 10% e diversas até menos de 10%. 

 
Situação perigosa 

 
Cumpre fixar que tal situação é sobremodo perigosa não somente do ponto de vista econômico como 

também social, tanto para as empresas produtoras de açúcar como para os plantadores de cana. É claro 
que nenhuma empresa deficitária poderá manter-se por muito tempo em funcionamento. Então, como no 
caso em lide, ou a usina cerra suas portas – e será o desemprego em massa – ou, para sobreviver, tenta 
adquirir terras onde plante cana, ela mesma, excluindo da produção os pequenos agricultores autônomos. 

Estamos, assim, diante de um problema gravíssimo, que clama e exige solução rápida. 
Evidentemente, ninguém tem interesse, nem na queda do valor da produção industrial, nem no fechamento 
das usinas de Alagoas e de Pernambuco e nem na extinção da classe média rural, representada pelos 
plantadores de cana – especialmente quando se trata de área como o Nordeste, de desemprego e pobreza 
crescentes. 

O que aqui trago, portanto, é o SOS de um Estado que, depois de realizar admirável revolução na 
agricultura da cana, utilizando para plantio as terras antes improdutivas dos seus tabuleiros, ganhou a 
imagem de ser fora de série no impulso desenvolvimentista, e, no entanto, está ameaçado de perder sua 
agroindústria açucareira, não por culpa sua, mas de circunstâncias supervenientes geradoras de distorções 
que, se não forem quanto antes corrigidas, o levarão à falência. 

O sistema legal vigente impõe prejuízos aos produtores de açúcar e lhes propõe empréstimos em 
dinheiro para equilibrar a situação financeira. Mas se tomam empréstimos é para pagá-los, e o recorrer a 
empréstimos demonstra falta de capacidade própria de investimento, falta de lucro, sobretudo se trata de 
empréstimos para capital de giro. Como, então, pagá-los? 

Em resumo, considerando-se a situação no período de 1965/71 e a situação atual, veremos que 
naquele período tínhamos: 

a) superprodução; 
b) elevados estoques; 
c) altas imobilizações financeiras; 
d) pressão sobre os recursos de financiamento. 
De 1971 em diante, mudou a situação e passamos a ter: 
a) vendas mais elevadas que os excedentes produzidos; 
b) redução de estoques; 
c) baixas imobilizações financeiras; 
d) criação de amplos saldos, dentro do próprios setor. 
Bem diversas, como se vê, as situações. Não mudou, porém, um item  

fundamental da política do setor: contenção de preços. Tanto em 1965, quando 
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havia superprodução, quanto agora em 1973, se prevê escassez, os preços continuam controlados, 
contidos, como se não houvesse interesse em aumentar a produção para atender ao crescimento da 
demanda, sobretudo do mercado externo. 

 
Paralelo 

 
Longe de mim ser contra a prosperidade do Centro-Sul, que estimo continue por impulso e vontade 

dos seus filhos, capazes e empreendedores. O que pleiteio é que não sejam os nordestinos dificultados nos 
seus esforços desenvolvimentistas por outras razões que não as emanadas e impostas pelas ásperas 
condições regionais. 

Estimo fazer, nesta altura, ligeiro paralelo entre o Nordeste e o Centro-Sul, do qual bem se infere a 
diversidade de situações. 

Diga-se de início que, em matéria de canas, se, por exemplo, Alagoas as possuísse dos padrões 
usuais de São Paulo, o seu setor industrial teria ganho mais de 50 milhões de cruzeiros somente na safra 
passada. Através do pagamento em excesso do valor da cana dos agricultores do Nordeste, e ao não-
pagamento do justo valor da cana aos agricultores do Centro-Sul, descapitaliza-se o setor industrial do 
Nordeste e aumenta-se a capitalização do setor industrial do Centro Sul. Este tem, na prática, receita 
superior oficialmente prevista: compra cana boa como média, e se fortalece o setor industrial. Com o 
Nordeste, se dá o contrário: compra cana ruim como média e enfraquece o setor industrial. 

Com a diferença de qualidade de cana, se o setor industrial do Nordeste nenhum lucro nem prejuízo 
tiver, o de São Paulo terá seguramente 20% de lucro sobre o valor da produção, dela excluída a 
participação do setor agrícola, isto é, admitindo-se que todas as canas sejam compradas. 

Se tudo fosse igual em matéria de tipos de açúcar, a diferença de renda entre os setores industriais 
do Nordeste e do Centro-Sul seria apenas a citada. Mas não é. O açúcar-cristal standard – de 99,3% de 
polarização e 0,15% de umidade – serve de padrão para o estabelecimento dos preços de todos os tipos. 

O Nordeste produz 52% de açúcar-demerara, destinado à exportação. O custo do demerara de 
polarização 97,5% é cerca de 4% menor que o custo do cristal standard, e o seu preço é 4,25% menor, no 
que se equilibram o demerara e o cristal standard. Os restantes 48% da produção do Nordeste são de 
açúcar-cristal, grande parte do tipo standard e o restante do tipo chamado "superior", cujo custo é pouco 
maior do que o custo do standard mas cujo preço é sensivelmente mais elevado. 

O Centro-Sul, por seu lado, produz 25% de demerara e 75% de cristal. Desta fração cristal, cerca de 
25% do tipo standard e 75% do tipo superior. 

Disto tudo resulta que o preço médio do saco de açúcar é razoavelmente mais alto no Centro-Sul do 
que no Nordeste. 

O Decreto nº 1.266 completou o quadro, transferindo as reservas do Fundo de Exportação para 
investimentos a juros favorecidos majoritariamente às usinas do Centro-Sul, e isso porque determina que 
tais empréstimos só sejam feitos a usinas de média e grande capacidade, que são pouco freqüentes no 
Nordeste, e mais freqüentes e muito maiores no Centro-Sul. 

Ressalte-se ainda o problema da sacaria, que no Centro-Sul volta ao produtor e no Nordeste não 
volta. Assim, um saco em São Paulo serve até 4 vezes, ou seja, custa apenas 25% do que custa ao 
Nordeste, onde é utilizado uma única vez. 

Aí está mais uma fonte de agravamento dos desequilíbrios entre os setores industriais regionais. 
Acontece que o centro motor do desenvolvimento é precisamente o setor industrial. Sem 

desenvolvimento industrial impossível se torna, no caso, promover o desenvolvimento agrícola. 
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Conseqüência: o Nordeste não poderá participar das oportunidades de expansão do mercado na 
medida em que poderá fazê-lo o Centro-Sul, com o que se ampliam, inevitável e indesejavelmente, as 
desigualdades regionais – e ninguém pode estar interessado em agravá-las, nem o Centro-Sul, produtor de 
equipamentos, nem o Norte-Nordeste, seu consumidor. 

 
Lei Nº 4.870 

 
Tenho dito e repetido que nesta tribuna funciono como o corredor de automóveis, que não fabrica o 

veículo, nem os seus pneus, nem o combustível, nem nada: cuida apenas de alcançar a meta. Minha meta 
é a solução dos problemas que me aventuro a aqui debater, depois de estudá-los e conversar com aqueles 
que os vivem, e muito os conhecem, mas não têm voz na tribuna parlamentar. No caso atual, também 
procedo assim, sem ser produtor de açúcar ou plantador de cana, mas forte na minha condição de 
representante do povo alagoano. 

Depois de expor o problema, permitam-me V. Ex.ªs, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que me anime a 
indicar algumas medidas que poderão solucioná-lo. 

Em primeiro lugar, antes e acima de tudo, é preciso que se faça uma revisão corajosa da política 
global dos preços deferidos à cana e ao açúcar, cuja contenção é erro que afeta a todos produtores e 
consumidores senão de imediato, pelo menos a médio prazo. A segunda medida seria pôr em vigor a Lei nº 
4.870, de 1965, ainda não executada por falta de regulamentação, a qual prevê o pagamento das canas de 
acordo com a sua qualidade. Ao contrário do abacaxi, da laranja, da banana, a cana se vende por peso e 
não por qualidade. No entanto, pelos motivos expostos, deveria necessariamente ter o seu preço de venda 
regulado pela qualidade e não pelo peso. 

Mas convenhamos em que seria um desastre fazer vigorar pura e simplesmente a Lei nº 4.870, 
porque, em vez de crise no setor industrial, teríamos crise no setor agrícola, onde o problema efetivamente 
se gerou. O recomendável será que as usinas do Nordeste em vez de estarem pagando, como agora, pela 
tonelada de cana Cr$ 31,97 e o Fundo de Exportação Cr$ 10,12, a título de subsídio agrícola passaria a 
pagar cerca de Cr$ 28,41, e o subsídio seria elevado para Cr$ 13,48 a fim de equilibrar a renda do setor 
agrícola. Parece que esta é a solução, em vez da transferência da crise para o setor industrial através da 
imposição, a ele, do pagamento de uma parcela superior àquela prevista pelo próprio plano da safra. 

Explico: o plano de safra prevê o pagamento de Cr$ 21,31 pela quantidade de cana despendida na 
produção de um saco de açúcar. Com o rendimento industrial de 80 quilos por tonelada de cana, em virtude 
de sua baixa qualidade, são necessários 750 quilos de cana a fim de fazer-se um saco de açúcar. Para que 
a .despesa industrial com a matéria-prima seja igual ao valor previsto de Cr$ 21 31, a fração do preço da 
tonelada de cana a ser paga aos fornecedores pelas usinas deveria ser de Cr$ 28,41 e não de Cr$ 31,97, 
correspondentes ao rendimento de 90 quilos de açúcar por tonelada de cana. A diferença de Cr$ 3,56 
haveria de ser encargo do Fundo de Exportação, até que a obtenção de novas variedades de cana 
permitisse ao setor industrial do Nordeste auferir o rendimento que alcançava no passado e que servira de 
base às estruturas de preços. Este, segundo os técnicos, é o caminho indicado até que o IAA regulamente o 
pagamento de canas de acordo com a sua qualidade, a fim de não serem sacrificados nem o setor industrial 
do Nordeste nem o setor agrícola da região Centro-Sul, como atualmente vem ocorrendo. 

 
Providências Complementares 

 
Duas providências complementares, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se impõem, a primeira com 

resultados imediatos e a segunda a médio prazo: 
a) rever os subsídios agrícolas desde agora até que novas variedades sejam obtidas e desapareça a 

queda de rendimento; 
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b) intensificar o programa de melhoria de variedades de cana nos termos do PLANALSUCAR, grande 
programa de desenvolvimento canavieiro, do qual me ocuparei mais adiante. 

Sr. Presidente, descrevi a situação em suas cores exatas, não lhes exagerando os traços mais 
contundentes, porém não fechando os olhos a elas. Expus simplesmente a realidade, sem 
constrangimentos, assim procedendo em homenagem à verdade. Sereno, com a humildade de filho de 
região tão extremamente batida pelo sofrimento, não me entreguei, todavia, ao pessimismo, tanto que me 
aventurei a endossar sugestões menos minhas que dos técnicos devotados à matéria. 

Também não me deixo enlear pelo otimismo, que é "uma falsa esperança". 
Sem pessimismo nem otimismo – que pessimistas e otimistas têm ambos em comum o defeito de 

temer a verdade, segundo diz Tristan Bernard – bem sei que os erros e distorções de que resultou o 
problema que lamentamos não podem ser eliminados de pronto, conseqüências inevitáveis que são do 
subdesenvolvimento e das disparidades regionais. 

Confio, entretanto, em que encontraremos no atual Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool a 
solidariedade decisiva de que carecemos para atenuar a gravidade da presente situação do Nordeste 
açucareiro. 

Confio na ação do ilustre Presidente do IAA porque dele já tivemos provas cabais de sensibilidade e 
espírito de decisão para ajudar-nos a resolver as nossas crises e promover o nosso desenvolvimento. 

Além de ter sido reformulada, na atual administração do Instituto, a política do açúcar, concluiu-se o 
terminal açucareiro de Pernambuco e em breve será iniciada a construção do de Maceió. 

Em decorrência da ação do Presidente Tavares Carmo, Alagoas açucareira deixou de ser um sonho 
para ser uma potencialidade em pleno desenvolvimento. A nossa região de tabuleiros, a mais promissora 
das nossas áreas agrícolas, dispõe hoje, entre projetos concluídos e outros em via de implantação, de uma 
capacidade industrial cinco vezes maior que a existente há apenas três anos. Se, então, só poderíamos 
pensar em utilizar 20% das nossas terras de tabuleiro, vemos agora muito próximo o dia em que estará 
produzindo a plena carga, aquele que era o nosso mais importante recurso natural ocioso. 

Confio na atual administração do IAA porque vi o embrião de um núcleo de pesquisas agrícolas 
florescer em uma explêndida estação experimental que nos orgulha e da qual podemos esperar a melhor 
contribuição à nossa economia canavieira – a Estação Experimental de Cana-de-Açúcar de Alagoas, 
dirigida por jovem alagoano de admirável capacidade técnica e alto sentimento de missão. 

Confio no Presidente do IAA porque vi construído em prazo recorde o cais de açúcar de Maceió, sem 
o qual seria impossível a Alagoas atingir o nível a que chegou. Enquanto no cais antigo não teríamos podido 
embarcar mais de sessenta ou setenta mil toneladas de melaço, e ainda assim em condições extremamente 
precárias, com o novo cais embarcamos mais de 270 mil toneladas, contando para tal fim com um terminal 
de melaço ao nível dos melhores do mundo. 

 
Planalsucar 

 
Confio, Sr. Presidente, na atuação do IAA, porque sentimos, através do PLANALSUCAR, a 

preocupação e o sentimento do futuro com que o seu Presidente, o General Tavares Carmos, encara o 
problema do açúcar que tanto interessa à nossa economia e à própria segurança nacional. Sem 
desconhecer os esforços, que antes se despenderam no mesmo sentido, cumpre salientar que pela primeira 
vez o Brasil mobiliza recursos e esforços suficientes e em tal volume para a solução do problema da 
obtenção de variedades de cana perfeitamente adequadas às nossas diversas ecologias regionais. 

Confio, Srs. Senadores, porque, tomadas medidas fundamentais ao desenvolvimento  
do importante setor econômico, sobretudo quanto à política de apoios 
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oficiais, meu Estado de Alagoas tem hoje as melhores perspectivas no campo da produção açucareira. 

Confio, enfim, por tudo isso, em que serão corrigidas a inadequação da política global de preços, da 
política de relações de preços entre produtos, das normais atuais de pagamento de cana e da política de 
subsídios agrícolas – correções que mantém a continuidade de ação que nos tirou dos estertores da 
superprodução para o renascimento e o alvorecer atual. 

E estou certo de que o eminente General Tavares Carmo encontrará da parte do lúcido Ministro 
Pratini de Moraes, da Indústria e do Comércio, o mais decidido apoio para tornar realidade as sugestões 
que em tal sentido levar a S. Ex.ª 

Sr. Presidente, é o Brasil o maior produtor de açúcar de cana do Mundo e o terceiro em exportação. 
Em 1972 :exportou um total de 2.637.522 toneladas de açúcar, sendo 619.910 toneladas para os Estados 
Unidos e 2.017.612 para o mercado livre mundial, ou, em moeda internacional, US$ 421 e meio milhões, 
pois o preço da tonelada foi em média US$ 159,80. Neste ano de 1973, já havíamos exportado até 31 de 
junho, US$ 296 milhões, isto é, pouco mais de um milhão e meio de toneladas, calculando-se o preço médio 
da tonelada em US$ 196,42. Mas nesta altura já foi superado o total das nossas exportações de açúcar em 
1972, e quanto ao preço da tonelada já ultrapassou os US$ 200. 

Havemos de manter esta situação e melhorá-la, mercê da clarividência dos homens aos quais está 
confiada a condução da polícia nacional do açúcar. (Muito bem! – Muito bem! O orador é cumprimentado.) 

Compareceram mais os Srs. Senadores: 
José Guiomard – José Esteves – Milton Trindade – Virgílio Távora – Jessé Freire – Milton Cabral – 

João Cleofas – Paulo Guerra – Arnon de Mello– Teotônio Vilela – Augusto Franco – Amaral Peixoto – 
Vasconcelos Torres – Nelson Carneiro – José Augusto – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Orlando 
Zancaner – Italívio Coelho – Accioly Filho – Celso Ramos – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Está finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Item 1 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 1973 (nº 1.436-B/73, na Casa de 

origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que cria Varas, Cartórios e cargos na Justiça do 
Distrito Federal, e dá outras providências, tendo: 

 
PARECERES, sob nºs 524, 525 e 569, de 1973, das Comissões 
– do Distrito Federal, favorável ao Projeto e à Emenda nº 1, apresentada perante a Comissão; 
– de Finanças, favorável; e 
– de Constituição e Justiça (exame solicitado), pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto e da 

Emenda nº 1, nos termos da Subemenda que apresenta. 
A matéria constou da Ordem do Dia de 16 do corrente, tendo sua discussão adiada para audiência da 

Comissão de Constituição e Justiça, a requerimento do Sr. Senador Guido Mondin. 
De acordo com o item 3 do art. 144 do Regimento Interno, é final o parecer da Comissão do Distrito 

Federal sobre a Emenda nº 1, apresentada perante aquela Comissão nos termos ,do art. 142, II, b, da Lei 
Interna, salvo se 1/3 dos membros do Senado, ou Lideres que representem esse número, solicitarem a sua 
votação, sem discussão, em Plenário. 

Com esse objetivo, foi enviado à Mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
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É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 232, DE 1973 
 

Nos termos do art. 144, item 3, parte final, requeremos a votação em Plenário da Emenda nº 1 
apresentada ao Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 1973. 

Sala das Sessões, 30 de outubro de 1973. – José Lindoso, no exercício da Liderança da ARENA. 
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – A votação solicitada será feita opornamente. 
Passa-se à discussão do projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores pedir a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da Emenda nº 1. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 1973 

 
(Nº 1.436-5/73, na Casa de Origem) 

 
DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 
Cria Varas, Cartórios e cargos na Justiça do Distrito Federal, e dá outras providências. 
Art. 1º – Ficam criados na Justiça do Distrito Federal: 
I – as Varas a seguir discriminadas: 
a) 6 (seis) Cíveis; 
b) 6 (seis) Criminais; 
c) 3 (três) de Família, órfãos e Sucessões; 
d) 1 (uma) da Fazenda Pública; 
II – 16 (dezesseis) cartórios; 
III – 16 (dezesseis) cargos de Juiz de Direito; 
IV – 16 (dezesseis) cargos de Juiz Substituto; e 
V – 16 (dezesseis) cargos de provimento em comissão de Escrivão, símbolo 3-C, privativos de 

Bacharéis em Direito. 
§ 1º – Das Varas Cíveis, ora criadas, uma terá competência privativa para Falências e Concordatas. 
§ 2º – Das Varas Criminais, ora criadas, uma terá competência privativa para Execuções Criminais, 

desmembrada da atual Vara de Júri e Execuções. 
Art. 2º – As necessidades de pessoal para o desempenho dos serviços administrativos e auxiliares 

das Varas criadas por esta lei poderão ser atendidas, se assim o solicitar o Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, mediante redistribuição, com os respectivos cargos, de funcionários do Poder Executivo Federal e 
do Governo do Distrito Federal que, na forma da legislação em vigor, forem considerados excedentes de 
lotação dos órgãos a que pertencerem. 

§ 1º – A solicitação, a que se refere este artigo, será dirigida ao órgão central do Sistema de Pessoal 
Civil Executivo ou à Secretaria de Administração do Governo do Distrito Federal, acompanhada de 
indicação precisa do quantitativo indispensável de servidores, com as correspondentes categorias 
funcionais e respectivas atribuições. 

§ 2º – Verificada a inexistência de servidores a serem redistribuídos, poderá ser proposta a criação 
dos cargos necessários, observado o disposto nos arts. 98 e 108, § 1º, da Constituição Federal. 
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Art. 3º – O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal providenciará a instalação das varas 
ora criadas. 

Art. 4º – A despesa para a execução desta lei correrá à conta dos recursos orçamentários 
consignados à Justiça do Distrito Federal. 

Art. 5º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos.): – Vai-se passar à apreciação da Emenda nº 1. A proposição foi 

apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, Subemenda que, por ser substitutiva, tem preferência 
regimental. 

Em votação a subemenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a subemenda, fica prejudicada a Emenda nº 1. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 
E a seguinte a subemenda aprovada: 

 
SUBEMENDA A EMENDA Nº 1 

 
Acrescente-se ao art. 1º um parágrafo com a seguinte redação: 
"§ 3º – Os cargos de Escrivão já providos, existentes na data desta lei, permanecerão na situação 

atual, passando, automaticamente, a cargo de provimento em comissão, na forma estabelecida no item V 
deste artigo, à medida que vagarem." 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Item 2 
 
Discussão, em turno suplementar, do substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 58, de 1973 – DF, 

que dá nova redação ao art. 8º da Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, que dispõe sobre a 
reestruturação administrativa do Distrito Federal, e dá outras providências, tendo: 

 
PARECER, sob nº 567, de 1973, da Comissão: 
– de Redação, oferecendo a redação do vencido. 
Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. 
Se nenhum dos Srs. Senadores pedir a palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Não tendo sido oferecidas emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem 

votação, nos termos do art. 319 do Regimento Interno. 
A matéria irá à sanção. 
É o seguinte o substitutivo aprovado: 
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 58, de 

1973 – DF. 
Substitua-se o Projeto pelo seguinte: 
Dá nova redação ao art. 8º da Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, que "dispõe sobre a 

reestruturação administrativa do Distrito Federal, e dá outras providências". 
O Senado Federal decreta: 
Art. 1º – O art. 8º da Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
"Art. 8º – O Conselho de Educação do Distrito Federal, criado pela Lei nº 4.024,  

de 20 de dezembro de 1961, passa a ser constituído por 12 mem- 
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bros e suas atribuições são as previstas na lei federal acima referida, cabendo ao Governo do Distrito 
Federal baixar o Regulamento respectivo." 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): 
 
Item 3 
 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 52, de 1973, de autoria do Sr. Senador 

Nelson Carneiro, que fixa responsabilidade do pai ilegítimo, e dá outras providências, tendo: 
 
PARECER, sob nº 565, de 1973, da Comissão: 
– de Redação, oferecendo a redação do vencido. 
Em discussão o projeto, em segundo turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores pedir a palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Encerrada a discussão, e não tendo sido oferecidas emendas, o projeto é dado como definitivamente 

aprovado, sem votação, nos termos do art. 316 do Regimento Interno. 
O projeto irá à Câmara dos Deputados. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do Senado nº 52, de 1972, 

que fixa a responsabilidade paterna no caso que menciona e dá outras providências. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É o pai obrigado, nos termos desta lei, a prestar alimentos à mãe do filho havido fora do 

matrimônio, desde 6 (seis) meses antes e até 1 (um) ano depois do parto, sem prejuízo das indenizações a 
que por lei tenha ela direito. 

Art. 2º – Ao ingressar em Juízo, sob pena de indeferimento liminar do pedido, deve a autoria, além do 
atestado de sua gravidez, apresentar começo de prova de que vivia com o réu, solteiro, desquitado ou 
viúvo, como se casado fossem, sob o mesmo teto, ou dele juntar confissão judicial ou declaração escrita, 
em que haja admitido a paternidade. 

Parágrafo único – Equipara-se ao desquitado para os efeitos desta lei, o pai casado que, 
comprovadamente, esteja separado de sua mulher por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos. 

Art. 3º – A autora decairá do direito de propor a ação, ou de continuar a receber os alimentos, se o 
filho não nascer com vida ou se a respectiva certidão não for juntada aos autos, dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, a contar do seu nascimento. 

Art. 4º – A ação prevista nesta lei será processada na forma da Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968. 
Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Esgotada a matéria da pauta. 
Sobre a mesa, a redação final da emenda do Senado, oferecida ao Projeto de Lei da Câmara nº 53, 

de 1973, apreciado na Ordem do Dia da presente Sessão e que, nos termos do parágrafo único do art. 358 
do Regimento Interno, se houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 1º-Secretário. (Pausa.) 
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É lida a seguinte redação final: 
 

PARECER Nº 612, DE 1973 
 
da Comissão de Redação, apresentada a redação final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da 

Câmara nº 53, de 1973 (nº 1.436-B/73, na Casa de origem). 
 
Relator: Sr. José Lindoso 
A Comissão apresenta a redação final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 

1973 (nº 1.436-B/73, na Casa de origem), que cria Varas, Cartórios e cargos na Justiça do Distrito Federal e 
dá outras providências. 

Sala das Comissões, em 30 de outubro de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – José Lindoso, 
Relator – Cattete Pinheiro. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 612, DE 1973 

 
Redação final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 1973 (nº 1.436-B/73, na 

Casa de origem). 
 

EMENDA Nº 1 
 

(corresponde a Subemenda à Emenda nº 1) 
 
Ao art. 1º, acrescente-se o seguinte parágrafo: 
"§ 3º – Os cargos de Escrivão já providos, existentes na data desta lei, permanecerão na situação 

atual, passando, automaticamente, a cargo de provimento em comissão, na forma estabelecida no item V 
deste artigo, à medida que vagarem." 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º-
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 233, DE 1973 
 
Nos termos do art. 359 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata 

discussão e votação, da redação final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 1973 
(nº 1.436-B/73, na Casa de origem), que cria Varas, Cartórios e cargos na Justiça do Distrito Federal e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, em 30 de outubro de 1973. – Cattete Pinheiro. 
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da 

redação final. 
Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, declararei encerrada a discussão. 

(Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. O projeto voltará à Câmara dos Deputados. 
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Leandro Maciel. 
O SR. LEANDRO MACIEL: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, há muitos anos me  

venho interessando pela instalação de uma fábrica de soda cáustica em 
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Sergipe e, desde que ali foi constatada a ocorrência do sal-gema no Município de Cotinguiba, antigo N. S. 
do Socorro, perto de Aracaju. 

O sal-gema em Sergipe tem, como tudo, a sua história. 
Antes de ser estabelecido, em boa hora, o monopólio estatal do petróleo, uma empresa paulista, 

ITATIG – Petróleo Asfalto e Mineração S.A, obteve concessão para a pesquisa de petróleo, conforme 
Decreto nº 2.217, de 28 de dezembro de 1973. 

A ITATIG não encontrou petróleo mas, na perfuração iniciada em 1942, descobriu, a 1.200 metros de 
profundidade, grandes camadas de sal-gema. Por motivos não revelado, embora se atribuísse à falta de 
recursos, suspendeu ela os serviços de perfuração, tendo, mais tarde, iniciado a exploração do sal-gema, 
com uma modesta instalação junto a um poço que, dentro de poucos dias, estava fornecendo salmora 
concentrada para levar aos tanques onde um jogo de serpentina aquecido por uma caldeira a vapor, 
apurava, com a evaporação rápida, o sal de ótima aparência e do melhor teor, 99,8 – quase sem magnésio. 
Era uma saída para uma empresa pequena, de pouco capital, que não tinha condições de continuar 
perfurando em busca do petróleo. 

O sal-gema entrou no mercado nacional, numa competição honesta com o sal marinho, mas o 
Instituto Nacional do Sal, de famigerada lembrança, proibiu terminantemente a comercialização do sal 
sergipano. 

O sal-gema, quase puro, foi de logo preferido pelas charqueadas que, empregando o sal marinho, 
sem estar devidamente curtido, tinham prejuízo com as manchas que apareciam nas mantas de charque, 
devido ao magnésio e eram, por isso, refugadas pelo comércio. O sal marinho, como é sabido, não pode ser 
aplicado nas charqueadas no mesmo ano em que é colhido. 

Mais tarde, o mesmo Instituto importava maciçamente o sal de vários países tendo surgido, até, o que 
se chama, na época, de negociata do sal importado, que afundou e liquidou, de vez, o Instituto. 

Se havia, realmente, falta de sal por ter caído a produção nacional, para atender as necessidades do 
uso doméstico e das indústrias de transformação, porque então o Instituto não ordenou a reabertura da 
comercialização do sal-gema sergipano? É um segredo de portas abertas... 

Como era de esperar-se, espalhara-se no exterior a notícia da ocorrência do sal-gema de Cotinguiba, 
em camadas de mais de cem metros de espessura e ótimo teor. Surgiu então, uma empresa. IBASA, das 
Indústrias Brasileiras Alcalinas S.A., ligada aos grupos internacionais Dupierial e Solvey com o propósito de 
fabricar a soda cáustica no Brasil, obtendo concessão para pesquisar ou continuar a pesquisa, na área da 
ITATIG, que já era propriedade da IBASA. 

A IBASA instalou-se com uma organização custosa de empresa rica que era, e, na verdade, fez um 
estudo completo na sua área de concessão, tendo gasto, naquela época nas pesquisas, mais de um milhão 
de dólares. 

Qual não foi a surpresa dos sergipanos que viam empolgados o alvoroço dos serviços de campo da 
IBASA, quando esta empresa, sem nenhuma explicação, resolveu fechar seu escritório, dizendo-se 
desinteressada da fabricação de soda cáustica. O veneno estava encoberto... 

A meu ver, a desistência da IBASA foi resultante da posição da Companhia de Álcalis de Cabo Frio, 
de ter fiscado tão-somente no fabrico da barrilha. 

Os grupos internacionais não queriam perder o mercado brasileiro, com um crescimento vegetativo 
assombroso, mas as suas instalações no exterior estavam devidamente aparelhadas, não sendo 
aconselhável uma nova unidade instalada onde não tinham concorrente. 

Nesta oportunidade, como candidato ao Governo do Estado, no meu discurso  
de plataforma, fiz uma referência à estranha atitude da IBASA, depois de ter  
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lido cuidadosamente um relatório interno da empresa que me caiu nas mão, no momento oportuno. 
Há nesse passo um episódio que vale aqui um registro. No dia seguinte da Convenção onde li o 

discurso referido, fui procurado por um advogado que me pedia para receber um engenheiro da IBASA que 
ainda se encontrava em Aracaju. Combinei de recebê-lo em presença desse advogado, meu grande amigo. 
O técnico da IBASA, na minha casa, fez uma censura ao meu discurso onde declarou que ficara muito mal a 
sua empresa. Deixei que o engenheiro belga terminasse a sua fala. Depois, fui ao meu gabinete, apanhei o 
relatório já referido da empresa e mostrei onde me havia inspirado. O representante da IBASA ficou 
realmente chocado e me disse, desculpando-se, que não tinha conhecimento de tal relatório. Sem demora, 
levantei-me dizendo que estava encerrado nosso encontro e que ele não tinha condições de conversar 
comigo. 

Em 1955, indo como Governador a São Paulo, a convite da Federação das Indústrias, durante oito 
dias debatemos sobre o aproveitamento das matérias-primas sergipanas pelas indústrias paulistas. 

Foi positiva, em parte, a minha visita. Mas foi criado um grupo, BRACEPA S.A., Industrial, 
Importadora e Exportadora, que se propunha a instalar uma fábrica de soda cáustica em Sergipe, pelo 
processo eletrolítico. Declarei: "o meu governo empenhar-se-á em obter as concessões de lavras das 
jazidas necessárias à produção da usina, transferindo-as à empresa, dentro das exigências do Código de 
Minas". 

A KREBS E CIA., de Paris, preparou o anteprojeto para esse grupo e a Fundação Getúlio Vargas 
opinou pela viabilidade do empreendimento. Parecia que tudo andava bem. A BRACEPA tinha cobertura de 
órgãos do Governo e contava com um financiamento dos bancos de Paris e dos países Baixos. No BNDE a 
BRACEPA pediu, também um empréstimo. O Banco, cauteloso nos seus financiamentos, analisou a 
pretensão do grupo e, terminou descobrindo que não passava de uma hábil manobra de aventurismo de 
grupos internacionais que, naquela época rondavam os negócios do Brasil 

Assim ficou mais uma vez sepultada a idéia da fábrica de soda cáustica em Sergipe. 
A peleja foi árdua e, apesar dos resultados sempre negativos, não esmorecemos no nosso deliberado 

propósito de trabalhar por uma fábrica de soda cáustica no meu Estado. 
Com as descobertas pela PETROBRÁS de grande jazidas de sal-gema em Carmópolis, à pequena 

profundidade, novas esperanças se abriram para Sergipe. 
Uma dificuldade todavia nos deixava marginalizados. A direção da PETROBRÁS, da época, entendia 

que na sua área de concessão não podiam elementos estranhos instalar uma indústria. Era um privilégio da 
empresa. Por isso foi a fábrica de soda cáustica para Maceió, levada pelo Grupo LUZ, que, antes, preferia 
que a sua instalação fosse em Sergipe. 

Depois o Grupo Solvey chegou a adquirir uma propriedade no Município de Siriri, com o propósito de 
instalar uma fábrica moderna, segundo me disse um técnico do Grupo, de soda cáustica, em Aracaju, 
trazendo a salmoura do interior. Persistiam as mesmas dificuldades. 

Agora, me parece, chegou a vez de Sergipe. Não pretendemos atrapalhar a marcha da unidade de 
Maceió, pois achamos que o Brasil precisa, sem demora, pelo menos de mais uma unidade, que, somada à 
de Maceió, possa atender às exigências do consumo nacional. 

A produção da soda cáustica no Brasil não vem, infelizmente, acompanhando o seu acelerado 
desenvolvimento. O crescimento da demanda nos últimos anos tem sido bastante acentuado e, tendo por 
base a provável estimativa da demanda, a CLAN S.A., Firma particular de consultoria e planejamento, alta- 
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mente conceituada, estimou os seguintes valores para a demanda nacional de soda cáustica: 
 

  103 t  

Anos Estimativa 
Pessimista 

Estimativa 
mais provável 

Estimativa 
Otimista 

    
1974 346 455 594 
1975 381 511 680 
1976 423 567 756 
1977 462 618 826 
1978 510 683 937 
1979 563 755 1.005 
1980 620 832 1.110 

 
Ora, a produção nacional de soda cáustica é atualmente de 235.000 toneladas e já a estimativa 

otimista da demanda para 1974 é de 594.000 toneladas. 
A alegação de que em Maceió já se está instalando um fábrica pela Sal-Gema S.A Indústrias 

Químicas, com uma produção prevista de 250.000 toneladas de soda cáustica não procede. Se tudo andar 
melhor do que vem andando, no tempo perdido diante das dificuldades apresentadas, a fábrica estará 
funcionando em 1977, quando a demanda nacional está prevista para 826.000 toneladas: 

A fábrica de Maceió vai adotar o processo de eletrólise. Da decomposição do sal resultam três 
produtos: o cloro, que poderá ser comercializado em forma de gás ou liquefeito; soda cáustica e hidrogênio, 
largamente utilizados na produção de margarina, o que torna possível a instalação de uma indústria local 
com essa nova matéria-prima abundante. Ainda o hidrogênio terá aplicação na secagem da soda cáustica. 

Como se vê, é uma indústria bem planejada e fazemos votos sinceros de que, dentro de pouco 
tempo, tenha a sua presença coberto parte da demanda nacional. 

A fábrica de Maceió será, todavia, uma unidade que não pode e não deve ficar só no mercado. 
Agora, com a contratação da exploração dos minérios de Sergipe, com o Grupo Lume de parceria com a 
PETROBRÁS, já se fala que, com a exploração do potássio virá uma fábrica de barrilha, para 
aproveitamento do sal-gema, que sobra no preparo do potássio. 

Esta fábrica será uma unidade auxiliar da Nacional de Álcalis, de Cabo Frio, que já não atende à 
demanda nacional e fabrica, por várias circunstâncias, uma barrilha muito cara, na base de US$ 163,00 por 
tonelada (preço de 1970), e a barrilha de Sergipe ficaria em US$ 42,23 por tonelada. 

Esses dados são referentes ao ano de 70. Não pude, infelizmente, atualizá-los. 
Esses dados são colhidos em fontes de bom crédito. O preço de Sergipe se justifica porque o sal-

gema, que é, na constituição da barrilha, o elemento mais caro, será resíduo podemos dizer assim, na 
extração do potássio. 

Quando se extrai o potássio, que é conglomerado com sal-gema, separado o potássio, sobra o sal-
gema, que, se não tiver aplicação, será jogado fora. É esse sal-gema que nós queremos usar na fábrica de 
soda cáustica que estamos insistindo seja instalada em Sergipe. 

Se a produção da barrilha em Sergipe alcançasse a cobertura da demanda com  
larga margem, ainda poderíamos ir para a soda cáustica por eletrólise, isto 
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se possível, por causa do problema da colocação do cloro. Senão adotaríamos outro processo, partindo da 
própria barrilha. 

Eu sei que os custos operacionais neste processo são sempre mais altos. Acontece, entretanto, que a 
barrilha sergipana, como já disse, será muito barata. O processo de caustificação é antigo e, ainda hoje 
usado. O que é necessário é o aumento da produção da soda cáustica pelo processo que as circunstâncias 
determinarem. Se não faltar aplicação para o cloro, adotaremos então o mais prático, que é o da eletrólise. 

Para mim, é secundário o caminho a andar, desde que se chegue à soda cáustica. A fábrica de 
Alagoas e os alagoanos não devem ter preocupação com a nova fábrica de soda cáustica em Sergipe. Há 
muito espaço para as duas e talvez outras. Senão vejamos: não é ponto de vista do Governo da Revolução 
partir, com toda a força, para a produção de alumínio com a bauxita do Pará, ali encontrada em larga escala 
e do melhor teor? Para uma tonelada de alumínio, precisamos de 4,5 a 5 toneladas de bauxita, dependendo 
do teor, e de 400 quilos de soda cáustica. 

Aí é que está o problema, um verdadeiro desafio. Não está o Sr. Ministro das Minas e Energia de 
viagem programada, no princípio do mês vindouro, ao Japão, para segundo dizem os jornais, entrar em 
entendimento com um Grupo que se propõe a instalar no Brasil uma fábrica de alumínio? Se a viagem do 
Ministro tiver o êxito que esperamos, virá, conseqüentemente, a fábrica de alumínio para consumir a bauxita 
do Pará e onde ir buscar a soda cáustica necessária no volume apreciável como demonstramos?... 

Além disso as 3 fábricas de alumínio existentes no País procuram aumentar a sua capacidade de 
produção que é, no momento, de 108.000 toneladas por ano para 225.000, estando o BNDE, pelo seu 
Departamento de Metalurgia, interessado no assunto. Então, repito, onde ir buscar a soda cáustica?... Ali 
em Sergipe, onde temos o sal-gema abundante e que é o elemento mais caro na composição da soda 
cáustica e o sal-gema aproveitado do preparo do potássio é por demais barato. Não há outro lugar, 
positivamente, indicado. É ali em Sergipe onde, Srs. Senadores, o Estado foi esquecido pela SUDENE, não 
tendo as indústrias que enchem outros Estados do Nordeste. Seria uma justa e oportuna reparação. Espero 
e confio em que os órgãos do Governo, somados no mesmo interesse pelo desenvolvimento do País que é 
nosso orgulho, sintam, na sua verdadeira dimensão, o grave problema da soda cáustica. Parece, senhores 
ter chegado o momento de levar para Sergipe uma fábrica de grande porte para o fabrico da soda cáustica, 
necessária, antes de tudo à fabricação do alumínio, que está na pauta do Eminente Presidente Médici. 

A SUDENE, intocável para alguns, nos desamparou na assistência de que precisávamos e tínhamos 
direito. Vemos hoje Estados ricos e pobres, dentro do Nordeste, quando, antes da SUDENE, eram todos 
pobres. A SUDENE fez a grandeza de muitos, numa política a discutir, certa ou errada, mas de qualquer 
forma ficamos de fora. O povo sergipano está cansado de esperar e eu não podia deixar de dizer e claro da 
sua impaciência do seu inconformismo com o tratamento injusto da SUDENE. A política agressiva do 
Governo da Revolução na mineração brasileira nos enche agora de fundadas esperanças. Estamos em 
cima da hora, embora o relógio da SUDENE continue atrasado... (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Com a palavra o nobre Senador José Lindoso. 
O SR. JOSÉ LINDOSO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Portugal nos legou a Amazônia quando, 

pensamos que, pela reta do Tratado de Tordesilha, aparece quase toda a grande planície molhada, como 
área do domínio da Espanha. 

Mas, não vamos nos deter aqui, nesse recuado período da pré-história amazônica nem mesmo 
retratar Pedro Teixeira, o homem-símbolo do desbravamento pioneiro da região amazônica. 
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A evocação, gizada no mapa indefinido do tempo, é moldura para o registro que desejamos fazer, no 

Senado, em homenagem à Colônia Lusa, residente em Manaus, ao ensejo das comemorações do primeiro 
centenário da fundação da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficiente do Amazonas. 

Dos lusos somos herdeiros da geografia conquistada do arrojo dos que dominaram o mar para fazer a 
história, da Fé, com que dilataram o Império e 

'"Mais do que permitia a força humana 
E entre gente remota edificar" 
cidades, construir civilizações. 
Eis que Portugal é milenarmente História! 
Fernando Pessoa, o épico dos tempos do nosso tempo, cantou: 
"Ó mar salgado, quanto do teu sal são 
lágrimas de Portugal!" 
As caravelas portaram mensagem de eternidade da gente lusa. 
O mar ensinou-lhes a audácia, a determinação, o magistério da coragem. 
O Brasil aprendeu essas lições de sol, de tenacidade e de esperanças! 
O patrimônio cultural e a heroicidade do luso se revelam, indelevelmente, na Amazônia. 
Nas lindes mais distantes, nos sertões e nas selvas, vencendo floresta, dominando cachoeiras, há 

marcos chantados que falam dessa heroicidade na abençoada ambição política. 
Há marcos, também, que falam do humanismo lusitano, iluminado pela caridade em relação ao 

infinito! São os hospitais. 
Assim, vejo, medito e sinto a Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Amazonas, 

fundada a 31 de outubro de 1873, por iniciativa de José Teixeira de Souza e do Comendador Francisco de 
Souza Mesquita, com apoio de cerca de 70 compatrícios. 

Uma série de solenidades programadas pela centenária entidade assinala, desde o dia 25 deste o 
evento, que se iniciou com o hasteamento das bandeiras, a lembrar a hodierna comunidade luso-brasileira, 
milagre do reencontro histórico, marcando os nossos destinos de povos adultos. Amanhã, ao entardecer, se 
encerram festejos com a missa campal, em ação de graças, oficiada por Sua Excelência Reverendíssima D. 
João de Souza Lima, o Arcebispo Metropolitano de Manaus. 

Poderiam os portugueses inscrever no pórtico do majestoso hospital que construíram na nossa 
cidade, o verso recolhido de um poema de "Mensagem": 

"Deus quer, o homem sonha, a obra nasce". 
Evocando os fundadores, temos em mente as lutas e dafigas do primeiro trintênio do século XIX, que 

se coroou com a implantação do hospital, em 1873, no Governo de Eduardo Ribeiro. 
Jonathas Pedrosa foi o primeiro médico da fase inicial e, ao citar o seu nome, tão caro aos 

amazonenses, homenageamos os médicos que, no curso desses anos todo serviram àquela modelar Casa 
de Saúde. 

No fim do século, assistimos ao apogeu da era da borracha. Isso corresponde à fase de expansão da 
Sociedade, iniciada pela figura legendária do Comendador Joaquim Gonçalves de Araújo e continuada por 
José de Alexandre de Souza, que trazia n'alma o lema de "fazer a nossa Sociedade um monumento 
grandioso". E Deus quis e os portugueses fizeram-no. 

No último decênio, o Hospital se modernizou, racionalizando a sua administração,  
equipando-se com novo instrumental para atender às exigências da me- 
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dicina contemporânea. E esse trabalho fecundo foi capitaneado pelo Comendador José Cruz. 
Elos sucessivos, tecidos, na inspiração da Fé e do humanismo dos lusitanos, pelo Amor, pelo 

sacrifício de várias administrações, ligam as pontas do tempo deste século e, estão representados, 
significamente, pelo fundador José Teixeira de Souza e o atual Presidente Comendador José Cruz. 

Estas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, são palavras para enaltecer essa obra. Não quero, e não 
cabe aqui, fazer a história da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Amazonas. Não me 
é possível relacionar nomes, narrar feitos. 

Pela minha palavra no Senado da República, em postura de agradecimento, em gesto de prece, com 
o pensamento voltado para quantos, portugueses e brasileiros, tiveram, naquele majestoso hospital, o 
sofrimento mitigado, a solidariedade cristã, pelas mãos das Irmãs de Sant'Ana ministrada, contaram, enfim, 
com o apoio para sarar e continuar servindo à comunidade, o Amazonas proclama o seu "muito obrigado" à 
gente lusa, que, dentro do tempo, domina o mar, enfrenta a dor, glorifica o trabalho, enaltece a Pátria, 
sobrepondo a tudo grandezas infinitas, que só são medidas pela Fé e pelo Amor. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Com a palavra o nobre Senador Helvídio Nunes. (Pausa.) 
S. Ex.ª não está presente. 
Com a palavra o nobre Senador Benedito Ferreira. (Pausa.) 
S. Ex.ª não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Monturo. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Movimento Democrático Brasileiro, 

no exercício de seu dever de fiscalizar a atuação do Poder Executivo e na defesa do direito constitucional 
da liberdade de Imprensa, traz ao conhecimento do Senado Federal o teor do telegrama enviado pelo 
jornalista Ruy Mesquita, Diretor do Jornal da Tarde e de O Estado de S. Paulo, ao Sr. Ministro da Justiça. 

O telegrama refere-se à censura do noticiário sobre condenação de autoridades policiais pela Justiça 
de São Paulo. 

O texto do telegrama é o seguinte: 
Sr. Ministro da Justiça: Quando o Juiz da 2ª Vara Auxiliar do Júri decidiu pela impronúncia de alguns 

delegados de polícia acusados de terem assassinado marginais envolvidos no tráfico de entorpecentes, 
com a agravante de estarem, eles também, envolvidos nessa prática criminosa, não houve, da  
parte da Censura Federal, nenhuma restrição à públicação pelos jornais do Brasil de farto noticiário e de 
numerosos comentários a respeito, assim como declarações e entrevistas dos acusados. Agora, quando o 
Tribunal de Justiça decide acolher recursos contra aquela decisão, e, por votação unânime, define-se  
pela pronúncia dos acusados e pela sua prisão preventiva, enquanto aguardam julgamento pelo Tribunal do 
Júri, verificamos que a Censura impede a publicação, não apenas de comentários a respeito da  
decisão, como também de simples notícias a respeito dos processos e do seu futuro desenvolvimento. 
Acreditando que essa atitude da Censura Federal se devia ao fato de terem surgido, nas primeiras  
notícias a respeito, referências à participação dos acusados na repressão ao terrorismo, demos ordens  
aos nossos redatores para que suprimissem do noticiário a respeito quaisquer referências a essa 
participação. Hoje, no entanto, verificamos que a Censura continua a impedir a publicação do noticiário 
referente ao escandaloso processo. Não pretendemos, evidentemente, dar lições a quem, por ser jurista e 
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advogado, não precisa delas para avaliar o verdadeiro significado dessa atitude da Censura Federal. 
Desejamos, apenas, lavrar o nosso protesto contra mais este atentado contra a liberdade de Imprensa, 
tanto mais grave e mais iníquo quando representam – e aqui segue um trecho censurado pela Mesa. "Nada 
disso, no entanto, nos surpreende. Nunca duvidamos da impossibilidade de, num regime de censura prévia 
dos Jornais e demais meios de comunicação, deter-se o Governo nos limites do bom senso e do respeito a 
um mínimo de princípio ético que nenhum regime, por mais revolucionário que seja, tem o direito de 
desrespeitar. Apenas, sentimos vergonha, como brasileiros ciosos da imagem que nosso País projeta no 
mundo civilizado. Atenciosamente, Ruy Mesquita. Diretor do "Jornal da Tarde" e do "O Estado de S. Paulo". 

Ao indeferir o nosso requerimento relativo à transcrição desse telegrama, o nobre Senador Ruy 
Santos, no exercício da Presidência, considerou tais expressões descorteses, insultuosas a essa 
autoridade. 

Não queremos discutir a apreciação da Mesa, apenas insistir no cumprimento do dever de 
fiscalização exercido pelo MDB e, no direito de defesa da liberdade de Imprensa, formular este 
pronunciamento, para que o documento conste dos nossos Anais. 

Esses fatos precisam ser registrados, para o julgamento da História. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Comunico ao eminente Senador Franco Montoro que a 

decisão da Mesa, tomada em Sessão anterior, está de pé, e, dentro das atribuições regimentais, o discurso 
que V. Ex.ª acaba de proferir, em que repetiu aquelas expressões, sofrerá o poder de censura da 
Presidência. 

O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Tem a palavra, pela ordem, o nobre Senador Franco Montoro. 
O SR. FRANCO MONTORO (pela ordem.): – Sr. Presidente, pedi a palavra para dizer que V. Ex.ª 

deve medir a decisão que acaba de tomar e, talvez, verificar as notas taquigráficas. 
...Usei a expressão condicional, "teria". 
Sr. Presidente, o zelo pela autonomia, pela independência dos Poderes não nos pode levar ao ponto 

de não se admitir, sequer no condicional, qualquer referenda a uma afirmação que teria sido feita pelo 
jornalista. 

Não se endossou a afirmação. Fez-se referência. E tomei a cautela – respeitando a decisão da Mesa, 
sobre cuja procedência posso fazer, também, minhas restrições – tomes a cautela de fazer referência ao 
assunto a que se aludia. 

Por se afirmar no condicional, V. Ex.ª não pode considerar injuriado o Poder Executivo. 
Era a que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Em verdade, não ha questão de ordem levantada pelo nobre 

Senador. 
Quem, se encontra eventualmente nesta Presidência toma sua posição, sempre medindo-a muito 

bem. S. Ex.ª, muito inteligente há de querer fazer dos outros aquém da sua capacidade. S. Ex.ª repetiu o 
que está no telegrama vetado. 

Assim sendo, mantenho a decisão anterior. O Regimento será cumprido quanta ao discurso que S. 
Ex.ª acaba de pronunciar. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos): – Não há mais oradores inscritos. 
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Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão, convocando os Srs. Senadores para Sessão 
Extraordinária a realizar-se, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 96, de 1973-DF, que estima a Receita e 

fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1974, na parte relativa à Secretaria de 
Governo e Secretaria de Serviços Sociais, tendo: 

 
PARECER, sob nº 556, de 1973, da Comissão: 
– do Distrito Federal, favorável, com emenda que apresenta de nº 1-DF, à parte referente à Secretaria 

de Serviços Sociais. 
 

2 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 96, de 1973-DF, que estima a Receita e 

fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1974, na parte relativa ao Gabinete do 
Governador e Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo: 

 
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 557, de 1973, da Comissão: 
– do Distrito Federal. 
 

3 
 
Discussão em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 96, de 1973 – DF, que estima a Receita e 

fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1974, na parte relativa à Secretaria de 
Administração e Procuradoria Geral, tendo: 

 
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 558, de 1973, da Comissão: 
– do Distrito Federal. 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 100, de 1973-DF, que dá redação ao art. 

128 da Lei nº 5.906, de 23 de julho de 1973, que dispõe sobre a remuneração dos bombeiros militares do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 600 e 601, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Sr. Senador 

Nelson Carneiro; e 
– no Distrito Federal, favorável. 
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 40 minutos) 



165ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 30 DE OUTUBRO DE 1973 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. ADALBERTO SENA 
 
Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo Mesquita – Flávio Britto – José Lindoso – José Esteves – 

Cattete Pinheiro – Milton Trindade – Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Milet – José Sarney – 
Fausto Castelo-Branco – Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Virgílio Távora – Waldemar Alcântara –. 
Wilson Gonçalves – Luís de Barros – Jessé Freire – Milton Cabral – João Cleofas – Paulo Guerra – Wilson 
Campos – Arnon de Mello – Luiz Cavalcante – Teotônio Vilela – Augusto Franco – Leandro Maciel – 
Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – 
Amaral Peixoto – Paulo Torres – Vasconcelos Torres – Nelson Carneiro – Gustavo Capanema – José 
Augusto – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Franco Montoro – Orlando Zancaner – Benedito Ferreira – 
Emival Caiado – Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Italívio Coelho – Accioly Filho – Mattos Leão – Celso 
Ramos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger Guido Mondin – Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – A lista de presença acusa o comparecimento de 58 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão. 

Sr. 1º-Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

MENSAGEM 
 

DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
Restituindo autógrafo de Projeto de Lei sancionado: 
Nº 239/73 (nº 372/73, na origem), de 30 do corrente, referente ao Projeto de Lei nº 12/73-CN – 

Complementar, que altera a redação de dispositivos da Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971 e 
dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei Complementar nº 16, de 30 de outubro de 1973). 
Encaminhando projeto de lei, nos seguintes termos: 
 

MENSAGEM Nº 240, DE 1973 
 

(Nº 374/79, na origem) 
 
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do art. 51, combinado com o art. 42, item V, da Constituição, tenho a honra de submeter 

à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que "fixa o valor do soldo do posto de Coronel da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências". 

Brasília, 30 de outubro de 1973. – Emílio G. Médici. 
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E.M.E. 
Nº 18/73 – GAG 
Brasília, 16 de outubro de 1973 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência, para exame e posterior 

elaboração de projeto de lei, a tabela em anexo, que diz respeito ao aumento da remuneração do pessoal 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. 

Pelos estudos anteriormente efetuados, a proposição procurou observar, estritamente, o preconizado 
no art. 24, do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, mantidos os índices da Tabela de Escalonamento 
Vertical de que cuidam as Leis as Leis nº 5.619, de 3 de novembro de 1970 e nº 5.906, de 23 de julho de 
1973, computados os 15 (quinze) por cento da majoração prevista nos Decretos-leis nº 1.256, de 26 de 
janeiro de 1973 e nº 1.258, de 13 de fevereiro de 1973, vigorantes a partir de 1º de março do corrente ano. 

Dada à sua peculiaridade, a matéria foi inicialmente apresentada ao exame da Inspetoria-Geral das 
Polícias Militares que, através do Ofício nº 18-IGPM/1, em anexo, manifestou-se de acordo, salientando, 
como justa e oportuna, a fixação de um mesmo padrão de soldo para as duas Corporações. 

O reajustamento concedido vigorará a partir de 1º de novembro de 1973 e a despesa decorrente será 
atendida com os próprios recursos do Governo do Distrito Federal, já disponíveis para 1973 e previstos na 
Proposta Orçamentária para 1974, sendo que a maior parte já se encontra alocada nas respectivas 
Unidades Orçamentárias e a complementação que se fizer necessária correrá à conta da Reserva de 
Contingência incluída no anexo orçamentário da Secretaria do Governo. 

Apresento a Vossa Excelência as expressões do meu profundo respeito e mais alto apreço. – Hélio 
Prates da Silveira, Governador. 

 
PROJETO DE LEI Nº 121, DE 1973-DF 

 
Fixa o valor do soldo do posto de Coronel da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito 

Federal, e dá outras providências. 
 
O Senado Federal decreta: 
Art. 1º – O valor do soldo do posto de Coronel PM e Coronel BM, para aplicação das Tabelas de 

Escalonamento Vertical de que tratam os arts. 122, da Lei nº 5.619, de 3 de novembro de 1970, e 124, da 
Lei nº 5.906, de 23 de julho de 1973, é fixado em Cr$ 2.610,00 (dois mil, seiscentos e dez cruzeiros), na 
Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. 

Parágrafo único – Nos cálculos decorrentes da aplicação da presente Lei, serão desprezadas as 
frações de cruzeiro, inclusive em relação às gratificações e indenizações. 

Art. 2º – As despesas com a execução desta Lei serão atendidas com recursos orçamentários do 
Distrito Federal fixados para o corrente exercício. 

Art. 3º – Esta Lei terá vigência a partir de 1º de novembro de 1973, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
LEGISLAÇÃO CITADA 

 
LEI Nº 5.619, DE 3 DE 
NOVEMBRO DE 1970 

 
Dispõe sobre vencimentos, indenizações, proventos e outros direitos da Polícia Militar do Distrito 

Federal, e dá outras providências. 
 
Art. 122 – O valor do soldo será fixado para cada posto ou graduação, com base no soldo do posto 

de Coronel PM, observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, anexa a esta 
Lei. 
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Parágrafo único – A tabela de soldo, resultante da aplicação do escalonamento Vertical, deverá ser 

constituída por valores arrecadados de múltiplos de 30 (trinta). 
 

LEI Nº 5.906, DE 23 DE JULHO DE 1973 
 
Dispõe sobre a remuneração dos bombeiros-militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e 

dá outras providências. 
 
Art. 124 – O valor do soldo será fixado, para cada posto ou graduação, com base no soldo do posto 

de Coronel BM, observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, anexa a esta 
Lei. 

Parágrafo único – A Tabela de Soldo resultante da aplicação do Escalonamento Vertical, deverá ser 
constituída por valores arredondados de múltiplos de 30 (trinta). 

 
OFÍCIO 

 
DO SR. 1º-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
ENCAMINHADOS À REVISÃO DO SENADO AUTÓGRAFO DO SEGUINTE PROJETO: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 38, DE 1973 

 
(Nº 129-B/73, na Câmara dos Deputados) 

 
Aprova o texto do Acordo para a conservação da Flora e da Fauna, dos Territórios Amazônicos da 

República Federativa do Brasil e da República da Colômbia, celebrado entre os dois países, em Bogotá, a 
20 de junho de 1973. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – Fica aprovado o texto do Acordo para a Conservação da Flora e da Fauna dos Territórios 

Amazônicos da República Federativa do Brasil e da República da Colômbia, celebrado entre os dois países, 
em Bogotá, a 20 de junho de 1973. 

Art. 2º – Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DAM-II/DAI/ARC/282/66.7 (CB46) (B31), DE 27 DE JULHO DE 1973, DO 
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
General-de-Exército Emílio Garrastazu Médici, 
Presidente da República. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa Excelência, acompanhado de projeto de 

mensagem ao Congresso Nacional, o texto do Acordo para a Conservação da Flora e da Fauna dos 
Territórios Amazônicos, celebrado em Bogotá, a 20 de junho findo, entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia. 

2. O instrumento em apreço consubstancia o empenho dos dois países em prestarem-se mútua 
colaboração na conservação da flora e da fauna amazônica, conforme recomendado pela Declaração 
Conjunta assinada por Vossa Excelência e pelo Presidente Misael Pastrana Borreno, em 7 de agosto de 
1971. 

3. Primeiro documento do gênero assinado pelo Brasil, o Acordo prevê o  
intercâmbio regular de informações entre os dois Governos sobre as diretrizes, pro- 
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gramas e textos legais relativos à conservação da vida animal e vegetal nos respectivos territórios 
amazônicos. Dispõe, ainda, sobre a realização de pesquisas a respeito do uso adequado de recursos 
naturais, assim como sobre os estudos para a implantação de estações experimentais destinadas à defesa 
de espécies da flora e da fauna amazônicas. 

4. O projeto de Acordo foi preparado durante a Reunião Brasileiro-Colombiana sobre Conservação da 
Flora e da Fauna Amazônicas, realizada em Brasília, em dezembro de 1972. Em seguida foi submetido à 
consideração de Vossa Excelência que, ao concordar com suas disposições, me credenciou a assinar o ato 
internacional, o que fiz durante minha recente visita a Bogotá. 

5. Rogo pois a Vossa Excelência, se assim houver por bem, mandar encaminhar ao Congresso 
Nacional, para fins de exame e aprovação, o texto do Acordo para a Conservação da Flora e da Fauna dos 
Territórios Amazônicos. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu 
mais profundo respeito. – Mário Gibson Barboza. 

 
"ACORDO PARA A CONSERVAÇÃO DA FLORA E DA FAUNA DOS TERRITÓRIOS AMAZÔNICOS DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA REPÚBLICA DA COLÔMBIA 
 
O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, 
Conscientes de que a exploração da flora e da fauna de seus territórios amazônicos poderá, caso não 

seja bem ordenada, acarretar a extinção de espécies, além de afetar o próprio equilíbrio biológico da região; 
Convencidos de que a observância de políticos racionais de conservação da flora e da fauna dos 

respectivos territórios amazônicos é medida indispensável ao pleno aproveitamento do potencial econômico 
desses territórios e à aceleração do desenvolvimento regional; 

Desejosos de promover a pesquisa científica e o intercâmbio de informações e de pessoal técnico 
entre as entidades competentes dos dois países, a fim de ampliar os conhecimentos sobre os recursos da 
flora e da fauna de seus territórios amazônicos; 

Persuadidos de que se impõe a cooperação bilateral em matéria de fiscalização e controle, para 
garantir a eficácia das medidas conservacionistas adotadas em cada lado da fronteira comum. 

Resolveram celebrar o presente Acordo, e nomearam para esse fim os seus Plenipotenciários, a 
saber: 

Sua Excelência o Senhor General-de-Exército Emílio Garrastazu Médici, Presidente da República 
Federativa do Brasil. 

A Sua Excelência o Senhor Embaixador Mário Gibson Barboza, Ministro das Relações Exteriores; 
Sua Excelência o Senhor Misael Pastrana Borreno, Presidente da República da Colômbia, 
A Sua Excelência o Senhor Doutor Alfredo Vásquez Carrizosa, Ministro das Relações Exteriores; 
Os quais, após haverem exibido reciprocamente os seus Plenos Poderes, achados em boa e devida 

forma, convieram no seguinte: 
 

Artigo Primeiro 
 
A República Federativa do Brasil e a República da Colômbia estabelecerão,  

através dos órgãos que serão para esse fim designados pelos dois Governos, um  
intercâmbio regular de informações sobre as diretrizes, os programas e os 
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textos legais relativos à conservação e ao fomento da vida animal e vegetal dos seus respectivos territórios 
amazônicos. 

 
Artigo Segundo 

 
Promoverão, outrossim, pesquisas, conjuntas ou não, com a finalidade de colher os dados básicos 

para o manejo adequado dos recursos naturais renováveis daqueles territórios, inclusive mediante o 
estabelecimento de reservas biológicas representativas dos diferentes ecossistemas e unidades biográficas. 

 
Artigo Terceiro 

 
Tendo em vista os objetivos acima assinalados, as Partes Contratantes promoverão reuniões de 

técnicos a fim de lograr diretrizes tanto quanto possível uniformes em matéria de: 
a) proibições totais ou parciais, temporárias ou não, para caça científica e amadorista de espécies da 

fauna ameaçadas de extinção; 
b) uso de métodos químicos de controle biológico; 
c) preservação das florestas e demais formas de vegetação natural que, por sua localização ou 

características ecológicas, mereçam tratamento especial; 
d) normas e procedimentos relativos à pesca nas águas interiores; 
e) introdução de espécies estranhas à região amazônica. 
 

Artigo Quarto 
 
As reuniões de que trata o artigo anterior serão promovidas por via diplomática, mediante solicitação 

de qualquer dos dois Governos, é terão como sede o país a quem couber a iniciativa da convocação. 
 

Artigo Quinto 
 
Os dois Governos, dentro do espírito de cooperação que presidiu ao presente Acordo, e nos termos 

da Convocação para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Naturais dos Países da América de que 
o Brasil e a Colômbia são signatários, comprometem-se a coibir, nos seus respectivos territórios, a 
importação ou o trânsito de produtos naturais, originários de uma das Partes, cuja exportação seja proibida 
no território da mesma Parte. 

 
Artigo Sexto 

 
Com vistas à defesa de espécies da flora e da fauna amazônica de interesse científico ou possível 

valor econômico e à sua eventual industrialização, os signatários do presente Acordo fomentarão estudos 
para a implantação de estações experimentais e de viveiros e criadouros artificiais em seus territórios, 
inclusive em áreas próximas à fronteira comum. 

Parágrafo único. Entende-se por viveiro ou criadouro artificial a área especialmente preparada e 
delimitada, com instalações próprias, onde as espécies da flora ou da fauna tenham condições adequadas 
para se desenvolver. 

 
Artigo Sétimo 

 
O presente Acordo entrará em vigência provisória na data da sua assinatura, e em vigência definitiva 

trinta dias após a troca dos instrumentos de ratificação, que se efetuará na cidade de Brasília. 
 

Artigo Oitavo 
 
A vigência do presente Acordo é indefinida e durará até seis meses depois da data em que for 

denunciado por escrito por uma das Partes Contratantes. 
EM FÉ DO QUE, os Plenipotenciários acima nomeados firmam o presente Acordo. 
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Feito na cidade de Bogotá, aos vinte dias do mês de junho de mil novecentos e setenta e três, em 
dois exemplares igualmente autênticos, nas línguas portuguesa e espanhola. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: a) Mário Gibson Barboza. 
Pelo Governo da República da Colômbia: a) Alfredo Vásquez Carrizosa. 
(Às Comissões de Relações Exteriores, de Agricultura e de Assuntos Regionais.) 
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Do Expediente lido consta a Mensagem nº 240, de 1973 

(nº 374/73, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado Federal o Projeto 
de Lei do Senado nº 121, de 1973-DF, que fixa o valor do soldo do posto de Coronel da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dá outras providências. 

A matéria será despachada às Comissões de Constituição e Justiça, do Distrito Federal e de 
Finanças. 

Nos termos da alínea b do inciso II do art. 142 do Regimento Interno, o projeto receberá emendas, 
perante a primeira daquela Comissões, pelo prazo de cinco Sessões Ordinárias. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lida a seguinte: 
Em 30 de outubro de 1973 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do País a partir de 3 de 

novembro, a fim de, no desempenho de missão com que me distinguiu o Senado, participar da Delegação 
do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar que visitará a Romênia. 

Atenciosas saudações. – Renato Franco. 
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – O Expediente que acaba de ser lido vai à publicação. 
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido o seguinte: 
 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO 
 

PRESIDÊNCIA 
 
Rio de Janeiro, 29 de outubro de 1973 
Exmo. Senhor 
Senador Paulo Torres 
DD. Presidente do Senado Federal 
Brasília – D. F. 
Senhor Presidente: 
Por deliberação da Diretoria da Confederação Nacional do Comércio, seu Diretor 1º-Secretário Wilson 

de Queiroz Campos foi designado para representá-la na EXPO-73, no período de 5 a 25 de novembro 
entrante, promovido pelo Brasil em Bruxelas. 

Desempenhando o mesmo o mandato de Senador por Pernambuco, vimos solicitar a Vossa 
Excelência sua designação, sem ônus, como observador do Senado Federal naquele certame no período 
mencionado. 

Agradecendo de antemão a acolhida dispensada por Vossa Excelência a esta solicitação do 
Comércio Brasileiro, valemo-nos do ensejo, Senhor Presidente, para apresentar-lhe protestos de alto apreço 
e consideração. – Jessé Pinto Freire, Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – De acordo com o expediente lido e, não havendo objeção 

do Plenário, designo o Sr. Senador Wilson Campos para, sem ônus para o Senado, comparecer à EXPO-
73, como observador desta Casa. (Pausa.) 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Item 1 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 96, de 1973-DF, que estima a Receita e 

fixa a Despesa do Distrito Federal para exercício financeiro de 1974, na parte relativa à Secretaria de 
Governo e Secretária de Serviços Sociais, tendo: 

 
PARECER, sob nº 556, de 1973, da Comissão: 
– do Distrito Federal, favorável, com Emenda que apresenta de nº 1-DF, à parte referente à 

Secretaria de Serviços Sociais. 
A Presidência esclarece ao Plenário que, tendo em vista o disposto no item 3 do art. 144 do 

Regimento Interno, a emenda apresentada pela Comissão do Distrito Federal não será submetida a votos. 
Se aprovado o projeto, na parte referente à Secretaria de Serviços Sociais, será a emenda 

considerada também aprovada. 
Com estes esclarecimentos, passa-se à apreciação da matéria. 
Em discussão o projeto, na parte relativa às Secretarias de Governo e de Serviços Sociais. (Pausa.) 
Como nenhum Sr. Senador solicitou a palavra, está encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria volta à Comissão do Distrito Federal, para redação final. 
 
Item 2 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 96, de 1973-DF, que estima a Receita e 

fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1974, na parte relativa ao Gabinete do 
Governador e Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo: 

 
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 557, de 1973, da Comissão: 
– do Distrito Federal. 
Em discussão o projeto, na parte relativa ao Gabinete do Governador e Tribunal de Contas do Distrito 

Federal. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discutir a matéria, irei encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação o projeto, na parte relativa ao Gabinete do Governador e Tribunal de Contas do Distrito 

Federal. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria volta à Comissão do Distrito Federal, para a redação final. 
 
Item 3 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 96, de  

1973-DF, que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal 
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para o exercício financeiro de 1974, na parte relativa à Secretaria de Administração e Procuradoria-Geral, 
tendo: 

 
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 558, de 1973, da Comissão: 
– do Distrito Federal. 
Em discussão o projeto, na parte relativa à Secretaria de Administração e Procuradoria-Geral. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação o projeto, na parte referente à Secretaria de Administração e Procuradoria-Geral. 
Os Srs. Senadores que o provam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
A matéria volta à Comissão do Distrito Federal para a redação final. 
 
Item 4 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 100, de 1973-DF, que dá redação ao art. 

128 da Lei nº 5.906, de 23 de julho de 1973, que dispõe sobre a remuneração dos bombeiros-militares do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dá outras providências, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 600 e 601, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Sr. Senador 

Nelson Carneiro; e 
– do Distrito Federal, favorável. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs.Senadores desejar discuti-lo, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 
Esgotada a matéria da pauta. 
Sobre a mesa, a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 100/73-DF, apreciado na Ordem do Dia 

da presente Sessão e que, nos termos do parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno, se não houver 
objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 1º-Secretário. (Pausa.) 

É a seguinte a redação final: 
 

PARECER 
Nº 613, DE 1973 

 
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 100, de 

19'73-DF. 
 
Relator: Sr. José Lindoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 100, de 1973-DF, que dá 

redação ao art. 128 da Lei nº 5.906, de 23 de julho de 1973, que dispõe sobre a remuneração dos 
bombeiros-militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências. 

Sala das Comissões, 30 de outubro de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – José Lindoso, 
Relator – Cattete Pinheiro. 
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ANEXO AO PARECER 
Nº 613, DE 1973 

 
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 100, de 1973-DF, que dá redação ao art. 128 da Lei nº 

5.906, de 23 de julho de 1973, que dispõe sobre a remuneração dos bombeiros-militares do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências. 

 
O Senado Federal decreta: 
Art. 1º – O art. 128 da Lei nº 5.906, de 23 de julho de 1973, vigorará com a seguinte redação: 
"Art. 128 – São considerados dependentes do bombeiro-militar, para todos os efeitos desta lei: 
I – esposa; 
II – filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos ou interditos; 
III – filha solteira, desde que não receba remuneração; 
IV – filho estudante, menor de 24 (vinte e quatro) anos, desde que não receba remuneração; 
V – mãe viúva, desde que não receba remuneração; 
VI – enteados, adotivos e tutelados, nas mesmas condições dos itens II, III e IV, deste artigo. 
Parágrafo único – Continuarão compreendidos nas disposições deste artigo a viúva do bombeiro-

militar, enquanto permanecer neste estado, e os demais dependentes nele mencionados, desde que vivam 
sob a responsabilidade da viúva." 

Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º-

Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 234, DE 1973 

 
Nos termos do art. 359 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata 

discussão e votação, da redação final do Projeto de Lei do Senado nº 100, de 1973-DF, que dá redação ao 
art. 128 da Lei nº 5.906, de 23 de julho de 1973, que dispõe sobre a remuneração dos bombeiros-militares 
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 30 de outubro de 1973. – Virgílio Távora. 
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação 

da redação final. 
Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, declaro encerrada a discussão. 

(Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à sanção. 
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado  

para uma Sessão Conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas, no Plenário da Câmara 
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dos Deputados, e destinada à apreciação de partes do Projeto de Lei nº 11, de 1973 (CN) –, Orçamento da 
União para 1974. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente Sessão designando, para a próxima, a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 

 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 229, de 1973, de autoria do Senhor Senador Leandro 

Maciel, solicitando transcrição, nos Anais do Senado da Ordem do Dia do "Dia do Aviador", do Ministro 
Tenente-Brigadeiro Joelmir Campos de Araripe Macedo e da saudação à Aeronáutica proferida pelo 
General Orlando Geisel em nome da Marinha e do Exército. 

 
2 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 113, de 1973-DF, que fixa os valores dos 

vencimentos dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Serviço Civil do Distrito 
Federal, e dá outras providências, tendo: 

 
PARECERES, sob nos 606 a 608, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade com a Emenda nº 1-CCJ que 

oferece; 
– do Distrito Federal, favorável; e 
– de Finanças, favorável. 
 

3 
 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 95, de 1973, de autoria do Sr. Senador 

Nelson Carneiro, que torna obrigatória a condenação da parte vencida nos honorários do advogado do 
vencedor, nas reclamações trabalhistas, tendo: 

 
PARECER, sob nº 566, de 1973, da Comissão: 
– de Redação, oferecendo a redação do vencido. 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 50 minutos.) 



166ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 31 DE OUTUBRO DE 1973 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. PAULO TORRES E ADALBERTO SENA 
 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – Cattete Pinheiro 

– Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Milet – Fausto Castelo-Branco – Petrônio Portella – Helvídio 
Nunes – Virgílio Távora – Waldemar Alcântara – Wilson Gonçalves – Luís de Barros – Paulo Guerra – 
Wilson Campos – Arnon de Mello – Luiz Cavalcante – Leandro Maciel – Lourival Baptista – Antônio 
Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico Rezende – Paulo Torres – Gustavo 
Capanema – José Augusto – Franco Montoro – Benedito Ferreira – Emival Caiado – Osires Teixeira – 
Fernando Corrêa – Mattos Leão – Ney Braga – Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 40 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Há Expediente, que será lido pelo Sr. 1º Secretário.  
É lido o seguinte: 

 
EXPEDIENTE  

 
MENSAGEM 

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua 
prévia aquiescência: 
 

MENSAGEM  
Nº 241, DE 1973 

 
(Nº 375/73, na origem) 

 
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De acordo com o preceito constitucional (art. 42, III), e nos termos dos arts. 22 e 23, § 39, da Lei nº 

3.917, de 14 de julho de 1961, combinados com o art. 49 da Lei nº 4.415, de 24 de setembro de 1964, tenho 
a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha que desejo fazer do Senhor Osiris de 
Oliveira Correia, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer, em comissão, a 
função de Embaixador do Brasil junto à República Dominicana. 

Os méritos do Senhor Ministro Osiris de Oliveira Correia, que me induziram a escolhê-lo para o 
desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 30 de outubro de 1973. – Emílio G. Médici. 
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"CURRICULUM VITAE" DO SR. MINISTRO OSIRIS DE OLIVEIRA CORREIA 
 

Nascido no Rio de Janeiro, Guanabara, em 21 de setembro de 1917. Diplomado pelo Instituto Rio 
Branco, nos Cursos de Prática Diplomática, de História Diplomática e de Italiano. 

Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1945. 
Terceiro-Secretário da Embaixada em San José, 1946 a 1950.  
Terceiro-Secretário da Embaixada em Nicarágua, provisoriamente, 1950.  
Encarregado de Negócios em San José, 1948 a 1949. 
Membro da Missão Especial às Solenidades de Posse do Presidente da Costa Rica, 1949. 
Vice-Cônsul em Miami, 1950 a 1954. 
Terceiro-Secretário da Embaixada em Ciudad Trujillo, provisoriamente, 1951.  
Encarregado do Consulado em Miami, 1950, 1951 e 1952. 
Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por merecimento, 1954.  
Cônsul-Adjunto em Miami, 1954. 
Secretário do Chefe da Divisão do Pessoal, 1954. 
Chefe, Substituto, da Divisão do Pessoal, 1954. 
Auxiliar do Secretário-Geral, 1954. 
Chefe do Arquivo, 1956. 
Cônsul-Adjunto em Nova Orleans, 1956 a 1959. 
Encarregado do Consulado-Geral em Nova Orleans, 1957 a 1958.  
Cônsul-Adjunto em Miami, 1957 a 1959, provisoriamente.  
Segundo-Secretário da Embaixada em Beirute, 1958 a 1961. 
Observador Diplomático no II Congresso Árabe sobre Petróleo, Beirute, 1980.  
Encarregado de Negócios em Beirute, 1961 a 1962. 
Promovido a Primeiro-Secretário, por antiguidade, 1961. 
Primeiro-Secretário da Embaixada em Beirute, 1961 a 1963. 
Primeiro-Secretário da Embaixada em Damasco, 1962 a 1963, provisoriamente. 
Encarregado de Negócios em Damasco, 1962 e 1963. 
Auxiliar do Chefe do Departamento de Assuntos Jurídicos, 1963.  
Chefe da Divisão Jurídica, 1964. 
Cônsul em Casablanca, 1964. 
Primeiro-Secretário da Embaixada em Assunção, 1965 a 1968.  
Conselheiro, 1966. 
Encarregado de Negócios em Assunção, 1966 e 1968. 
Chefe da Divisão de Imigração, 1968 a 1970. 
Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 1968. 
Membro da Delegação do Brasil nas Reuniões do Comitê Intergovernamental para Migrações 

Européias (CIME), Genebra, 1968. 
Delegado do Brasil na Comissão Mista para a realização dos Acordos, de Migração Brasil-Itália, e 

Brasil-Espanha, Genebra, 1969. 
Cônsul-Geral no Havre, 1970 a 1973. 
O Ministro Quiris de Oliveira Correia, nesta data, encontra-se no exercício de sua função de Cônsul-

Geral do Brasil no Havre. 
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 17 de outubro de 1973. – Ayrton Gil Dieguez, Chefe 

da Divisão do Pessoal. 
(A Comissão de Relações Exteriores.) 
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OFÍCIO 
 

DO SR. MINISTRO EXTRAORDINÁRIO PARA OS ASSUNTOS DO GABINETE CIVIL 
 

Nº 523-SAP/73, de 31 de outubro, transmitindo os esclarecimentos prestados pelo Ministério das 
Relações Exteriores sobre ó Projeto de Decreto Legislativo nº 27, de 1973, que aprova o texto da 
Convenção Internacional para a Regulamentação da Pesca da Baleia, concluída em Washington, a 2 de 
dezembro de 1946. 
 

PARECERES  
 

PARECER Nº 614, DE 1973 
 

da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 117/73–DF, que 
"autoriza o Governo do Distrito Federal a abrir crédito suplementar sem reforço de dotações que especifica, 
constante do Orçamento do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1973". 
 

Relator: Sr. Heitor Dias 
Mensagem presidencial submete à deliberação do Senado Federal, proposição tendente a permitir a 

abertura de crédito suplementar ao Governo do Distrito Federal para fazer frente a um acréscimo operado 
na fixação inicial da Receita, na ordem de aproximadamente Cr$ 325.000.000,00. 

2. O Sr. Governador justifica o pedido, formalizando em projeto de lei, argumentando que estando 
80% da estimativa da Receita para o Distrito Federal, a cargo da União, tal fator fomenta a impossibilidade 
de controle, por parte dos técnicos locais, nas variações do nível da Receita. 

3. O art. 57 – inciso IV – da Constituição (Emenda Constitucional nº 1/69) dá exclusividade ao 
Presidente da República na iniciativa de leis que "disponham sobre organização administrativa e judiciária, 
matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração do Distrito Federal, bem 
como sobre organização judiciária, administrativa, e matéria tributária dos Territórios". 

4. A seu turno, o art. 42, inciso V, de nossa Lei Maior atribui competência privativa. ao Senado 
Federal para "legislar para o Distrito Federal, segundo o disposto no § 1º do art. 17, e nele exerce a 
fiscalização financeira e orçamentaria, com o auxilio do respectivo tribunal de contas". 

5. As normas transcritas bem demonstram o adequado tratamento constitucional da matéria, daí 
porque, no âmbito da competência regimental desta Comissão, entendemos inexistirem óbices à tramitação 
normal da proposição e opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 30 de outubro de 1973. – Daniel Krieger, Presidente – Heitor Dias, Relator – 
José Lindoso – Franco Montoro – Carlos Lindenberg – Helvídio Nunes – José Sarney – Mattos Leão. 
 

PARECER Nº 615, DE 1973 
 

da Comissão do Distrito Federal, DF. 
 

Relator: Sr. Antonio Fernandes 
O Senhor Presidente da República, nos termos do art. 51, combinado com o art. 42, item V, da 

Constituição, submete à deliberação do Senado Federal Projeto de Lei que autoriza o Governo do Distrito 
Federal a abrir crédito suplementar em reforço, de dotações que especifica, constantes do Orçamento do 
Distrito Federal para o exercício financeiro de 1973. 

A Mensagem Presidencial está acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Governador do 
Distrito Federal. 
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Objetivando dar a cobertura legal necessária a que o Governo do Distrito Federal proceda a utilização 
dos recursos provenientes do Excesso de Arrecadação, seja ele oriundo de transferência; da União, do ICM 
sobre o trigo importado ou de receita própria, o Projeto de Lei sob exame prevê a aplicação de tais recursos 
nos seguintes programas: 
 

"EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA – 1973 
 

Excesso de Arrecadação 
 

Crédito Suplementar Proposto – por Programa 
 

Programas (Cr$ 1,00) % 

   
Administração .......................................................... 68.996.900 28,50 
Agropecuária ............................................................ 3.262.550 1,35 
Assistência e Previdência ........................................ 3.327.000 1,37 
Defesa e Segurança ................................................ 23.249.590 9,60 
Educação ................................................................. 39.800.660 16,44 
Energia ..................................................................... 13.020.000 5,38 
Habitação e Planejamento Urbano .......................... 23.928.000 9;88 
Saúde e Saneamento .............................................. 62.650.100 25,87 
Transporte ................................................................ 3.900.300 1,01 
Total ......................................................................... 242.135.100 100,00 
FONTE: CoPR – SEG" 

 
Justificando a Proposição, diz o Governador do Distrito Federal em sua Exposição de Motivos: 
"Entretanto, quando as variações da Receita incidem sobre os 80% comandados pela política 

orçamentária e financeira da União – de difícil acompanhamento pelos técnicos locais – há que se buscar, 
junto aos nobres Senhores Senadores, através de Vossa Excelência, o instrumento legislativo adequado, à 
utilização dos recursos que, ultrapassando o limite fixado para eventuais suplementações, são necessários 
à crescente complexidade do desenvolvimento econômico e social de Brasília e de suas cidades-satélites. 

A Receita do Tesouro do Distrito Federal, estimada em Cr$ 706.170.100,00 (setecentos e seis 
milhões, cento e setenta mil e cem. cruzeiros), deverá atingir a Cr$ 1.013.790.010,00 (hum milhão, treze 
milhões, setecentos e noventa mil e dez cruzeiros), pela realização, a maior de Cr$ 307.679.910,00 
(trezentos e sete milhões, seiscentos e dezenove mil, novecentos e dez cruzeiros). 

Coerente com o que já se demonstrou, essa Receita adicional se vincula, substancialmente, ao ICM 
sobre o trigo importado e às transferências da União, ainda que se deva ressaltar a evolução do próprio 
nível da Receita Local, conseqüente da expansão da atividade econômica do Distrito Federal – beneficiária 
da consolidação da Capital da República e do desenvolvimento econômico e social brasileiro – e do esforço 
realizado pelo aparelhamento fiscal da Secretaria de Finanças." 
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A origem do excesso de arrecadação do Governo do Distrito Federal no corrente exercício financeiro 
é a seguinte: 
 

EXCESSO DE ARRECADAÇAO – ORIGEM 
 

Estimativa 1973 
 

Especificação Receita 
própria 

ICM S/O 
Trigo União Total 

Receitas Correntes     
Receita Tributária 66.068.000 174.000.000 – 240.068.000 
Receita Patrimonial 298.000 – – 298.000 
Receita Industrial 152.000 – – 152.000 
Transferências Correntes – – 55.592.010 55.592.010 
Receitas Diversas 5.008.700 – – 5.008.700 
     

Receitas de Capital     
     
Alienação de Bens Móveis e                
Imóveis 

 
100.000 

 
– 

 
– 

 
100.000 

Transferências de capital – – 6.401.200 6.401.200 
     
Total 71.626.700 174.000.000 61.993.210 307.619.910 
Participação percentual 23,29 56,56 20,15 100 
FONTE: CoPR – SEG. 
 

Referindo-se à execução orçamentária no presente exercício, afirma o Governador: 
"Consoante autorização contida no art. 7º, da Lei nº 5.865, de 12 de dezembro de 1972, à conta 

desses recursos e nos termos de comunicação feita no Egrégio Tribunal de Contas do Distrito Federal, em 
21 de março último, este Governo já procedeu a incorporação ao Orçamento vigente de Cr$ 76.852.195,00 
(setenta e seis milhões, oitocentos e cinqüenta e dois mil, cento e noventa e cinco cruzeiros), restando-lhe, 
a aplicar, um excesso de receita da ordem de Cr$ 230.767.715,00 (duzentos e trinta milhões, setecentos e 
sessenta e sete mil, setecentos e quinze cruzeiros).  
 

Além desse excesso de arrecadação, ainda não aplicado, pretende o Distrito Federal abrir créditos 
suplementares, em favor de Anexos do seu Orçamento, que somam Cr$ 17.295.385,00 (dezessete milhões, 
duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco cruzeiros), sendo Cr$ 5.928.000,00 (cinco 
milhões novecentos e vinte e oito mil cruzeiros), por anulação de dotações já existentes, Cr$ 4.938.638,00 
(quatro milhões, novecentos e trinta e oito mil, seiscentos e trinta e oito cruzeiros), financiados pelo 
superavit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial de 1972 e Cr$ 6.428.747,00 (seis milhões, 
quatrocentas e vinte e oito mil, setecentos e quarenta e sete cruzeiros) à conta de recursos vinculados de 
exercícios anteriores, elevando o valor do crédito suplementar, proposto a ser aberto, em conformidade com 
o art. 43 e seus parágrafos, da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1904, para Cr$ 248.063.100,00 (duzentos e 
quarenta e oito milhões, sessenta e três mil e cem cruzeiros)." 
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Como razões justificadoras da autorização legal solicitada para que o Governo do Distrito Federal 
possa abrir os créditos suplementares para reforço de suas dotações, finaliza o Governante da Capital 
Federal: 

"Permito-me, aqui, considerar a grande relevância da matéria proposta uma vez que a sua aceitação 
por Vossa Excelência e pelos nobres Senhores Senadores, permitirá a este Governo, a concretização de 
objetivos do maior interesse para o Distrito Federal, destacando-se a aplicação de mais de 50,00%, do valor 
do crédito, nos programas de Saúde e Saneamento, Educação e Segurança Pública. 

Ressalta-se, ainda, no programa Administração, a vinculação legal de Cr$ 48.013.000,00 (quarenta e 
oito milhões e treze mil cruzeiros) ao Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEPE, aplicáveis 
mediante critérios definidos iem legislação específica. 

O prosseguimento da urbanização do Plano Piloto de Brasília e a iluminação pública de áreas como a 
Asa Norte, Setores Hoteleiros e Comercial – Sul e Norte Lago Sul e cidade-satélite de Sobradinho são 
projetos de inquestionável prioridade e, para os quais, aqui se prevê recursos de quase Cr$ 40.000.000,00 
(quarenta milhões de cruzeiros). 

A extensão rural, a intensificação dos programas de atendimento ao menor e a melhoria da 
segurança das estradas do Distrito Federal são questões, também, convenientemente consideradas, a fim 
de se assegurar a plena integração dos programas governamentais. 

Por outro, lado, é importante salientar que a despesa com o Pessoal, na Administração Direta do 
Distrito Federal, em relação a 1972, apresentará, até o final do exercício, um crescimento de apenas 
18,80%, no qual já se inclui o reajustamento dos vencimentos dos seus servidores, civis e militares, em 
15%, nos termos do Decreo-lei nº 1.258, de 13 de fevereiro de 1973, e a compatibilização do seu Quadro 
Pessoal às crescentes responsabilidades do Governo numa cidade que, mesmo consolidada politicamente, 
ainda está sendo formada em sua contextura social, arquitetõnica e urbanística. 

Quanto à Administração Indireta, justifica-se o crescimento desse item da despesa em 40,50%, em 
razão da ampliação do número de salas de aula disponíveis, da conclusão de três modernos Centros de 
Ensino para Excepcionais, do crescimento da rede hospitalar, da construção de Centros Integrados de 
Atenção ao Menor, da melhoria dos Serviços de Limpeza Urbana etc., computando-se ne.s e percentual o 
reajustamento dos salários dos empregados das Fundações instituídas pelo Distrito Federal." 

Dentro dos princípios estabelecidos na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, vem o Governo do 
Distrito Federal cumprindo a execução de seu Orçamento consubstanciado na Lei nº 5.865, de 12 de 
dezembro de 1972. 

O crédito suplementar proposto terá 50% (cinqüenta por cento) de seu valor aplicado nos programas 
de Saúde e Saneamento, Educação e Segurança Pública. 

Deve-se destacar a aplicação de recursos pelo Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – 
FUNDEFE que, no corrente exercício financeiro, conta com cerca de Cr$ 48.013.000,00 (quarenta e oito 
milhões e treze mil cruzeiros). 

Destacáveis, ainda as obras do Governo do Distrito Federal no prossegui-mento da urbanização de 
importantes áreas do Plano Piloto, bem como a iluminação pública de setores cujos projetos de extensão da 
rede estão em regime de prioridade. 

Ante o exposto, no que se refere à competência regimental da Comissão do Distrito Federal, nada 
temos a opor ao Projeto de Lei sob exame e opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões. 31 de outubro de 1973. – Cattete Pinheiro, Presidente – Antônio Fernandes, 
Relator – Waldemar Alcântara – José Augusto – José Lindoso – Heitor Dias – Wilson Campos – Fernando 
Corrêa. 
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PARECER Nº 616, DE 1973 
 

da Comissão de Finanças, do Senado nº 117, de 1973 – DF.  
 

Relator: Sr. Lourival Baptista 
O Senhor Presidente da República, nos termos do art. 51, combinado com o art. 42, V, da 

Constituição, encaminha ao Senado Federal o presente projeto de lei, que autoriza a abertura de crédito 
suplementar ao Governo do Distrito Federal, em reforço de dotações constantes do Orçamento do Distrito 
Federal, para o exercício financeiro do ano em curso. 

2. A Mensagem presidencial está acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Governador do 
Distrito Federal, que assim fundamenta a pretendida providência: 

"Permito-me, aqui considerar a grande relevância da matéria proposta uma vez que a sua aceitação 
por Vossa Excelência e pelos nobres Senhores Senadores permitirá a este Governo a concretização dos 
objetivos do maior interesse para o Distrito Federal, destacando-se a aplicação de mais de 50,00% do valor 
do crédito, nos programas de Saúde d.e Saneamento. Educação e Segurança Pública. 

Ressalta-se, ainda, no programa Administração, a vinculação legal de Cr$ 48.013.000:00 (quarenta e 
oito milhões e treze mil cruzeiros) ao Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEFE, aplicáveis 
mediante critérios definidos em legislação específica. 

O prosseguimento da urbanização do Plano Piloto de Brasília e a iluminação pública de áreas como a 
Asa Norte. Setores Hoteleiros e Comercial – Sul e Norte. Lago Sul e Cidade-Satélite de Sobradinho são 
projetos de inquestionável prioridade e, para os quais aqui se prevê recursos de quase Cr$ 40.000.000,00 
(quarenta milhões de cruzeiros). A extensão rural, a intensificação dos programas de atendimentos do 
Distrito Federal são questões, também, convenientemente consideradas, a fim de se assegurar a plena 
integração dos programas governamentais. 

Por outro lado, é importante salientar que a despesa com Pessoal, na Administração Direta do Distrito 
Federal, em relação a 1972, apresentará até o final do exercício, um crescimento de apenas 18,80%, no 
qual já se inclui o reajustamento dos vencimentos dos seus servidores civis e militares, em 15%, nos termos 
do Decreto-lei nº 1.258, de 13 de fevereiro de 1973, e a compatibilização do seu Quadro de Pessoal às 
crescentes responsabilidades do Governo numa cidade que, mesmo consolidada politicamente, ainda está 
sendo formada iem sua contextura social, arquitetônica e urbanística." 

3. Tendo a Lei nº 5.865, de 12 de dezembro d.e 1972, que aprovou o Orça-mento do Distrito Federal, 
estimado a Receita para o exercício corrente, era Cr$ 706.170.100 00 (setecentos e seis milhões cento. e 
setenta mil e cem cruzeiros) e fixado a Despesa em idêntico valor, cabe observar que os recursos 
originários da arrecadação tributária própria ficam aquém dos 20%, o que não permite, mediante 
instrumentos de política fiscal, variações capazes de fazer face às necessidades crescentes da despesa. 

4. Com efeito da Receita estimada para o Orçamento de 1973, 80,21% provêm de transferências 
correntes e de capital originários do Tesouro Nacional, nela incluindo-se a parcela referente ao Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias sobre o trigo importado. 

5. Embora de muito superadas as estimativas da arrecadação local própria e do ICM sobre o trigo 
segundo dados coletados pela Coordenação de Planos e Recursos, resultou ultrapassada a programação 
para a Despesa. 

6. Realmente, do crédito pretendido, no valor de Cr$ 248.063.100,00 (duzento e quarenta  
e oito milhões, sessenta e três mil e cem cruzeiros), a importândia de 
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Cr$ 5.928.000 00 (cinco milhões, novecentos e vinte e oito mil cruzeiros) será utilizada mediante anulação 
parcial das dotações orçamentárias existentes. Tal remanejamento está autorizado no art. 43, § 1º, inciso III, 
da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

7. Por sua vez, os recursos advindos do Superavit financeiro e Excesso de Arrecadação somam Cr$ 
242.135.100,00 (duzentos e quarenta e dois milhões, cento e trinta e cinco mil e cem cruzeiros). 

8. Em que pese a fundamentação expendida na Exposição de Motivos, causa estranheza o volume 
dos recursos almejados, que constituem mais de 30% dos valores estabelecidos no Orçamento, tendo em 
vista, ainda, a incorporação de Cr$ 76.825.195 00 (setenta e seis milhões, oitocentos e cinqüenta e dois mil, 
cento e noventa e cinco cruzeiros) efetivada em 21 de março do corrente ano e autorizada pelo disposto no 
art. 7º da Lei Orçamentária vigente. 

9. Uma visão geral, no entanto, permite a conclusão no sentido de que a natureza e o volume das 
despesas governamentais, como ocorre com a tributação, afetam os níveis de renda do setor privado, sua 
distribuição, bem como os preços e a alocação dos recursos. 

10. Em face da regularidade do crédito suplementar pleiteado, ante as disposições pertinentes da Lei 
nº 4.320, de 17 de março de 1964, opinamos pela aprovação do presente projeto de lei. 

Sala das Comissões, em 31 de outubro de 1973. –  Virgílio Távora, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência –  Lourival Baptista, Relator –  Mattos Leão –  Fausto Castelo-Branco –  Eurico Rezende –  
Daniel Erieger –  Cattete Pinheiro –  Flávio Britto –  Tarso Dutra Emival Caiado. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): –  O Expediente lido vai à publicação. 
A Presidência recebeu as seguintes Mensagens Presidenciais submetendo ao Senado Federal 

propostas do Senhor Ministro de Estado da Fazenda para que seja levantada a proibição contida na 
Resolução nº 58/68, do Senado Federal, a fim de que: 

Nº 242/73 (nº 376/73, na origem), a Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio, São Paulo, possa 
contratar, com a Caixa Econômica daquele Estado, operação de crédito no valor de Cr$ 1.000.000,00 
destinada a financiar obras de pavimentação asfáltica de ruas da zona central da cidade; 

Nº 243/73 (nº 377/73, na origem), a Prefeitura Municipal de Santo André, São Paulo, possa contratar, 
com as instituições financeiras locais, operações de crédito no valor de Cr$ 60.000.000,00, destinadas a 
financiar obras de infra-estrutura no Município; 

Nº 244/73 (nº 378/73, na origem), a Prefeitura Municiaal de Itu, São Paulo, possa contratar 
empréstimo, junto a instituições financeiras locais, no valor de Cr$ 4.000.000,00, para realizar obras 
complementares de pavimentação asfáltica. elaborar o Plano de Desenvolvimento Integrado, a Reforma 
Administrativa e o Cadastro Imobiliário, bem como para desapropriar áreas para instalação de indústrias e 
construção de casas populares; 

Nº 245/73 (no 379/73, na origem), a Prefeitura Municipal de Igaraçu do Tietê, São Paulo, possa 
contratar, com a Caixa Econômica daquele Estado. operação de crédito no valor de Cr$ 1.000.000,00, 
destinada à ampliação dos serviços de pavimentação asfáltica de vias públicas. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Economia e Constituição e Justiça. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): –  a Presidência recebeu, do Governodor do Estado do 

Maranhão, o Ofício nº S/26, de 1973 (nº 1.03.1/73, na origem), solicitando autorização do Senado Federal 
para alienar, à Companhia Maranhense de Colonização –  COMARRCO, duas áreas de terras públicas, 
localizada nas regiões Centro-Oeste e Nordeste do Estado, com 1.700.000 ha e 400.000 ha 
respectivamente. 
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A matéria será despachada à Comissão de Legislação Social, que formulará o projejto de resolução 
concedendo ou negando a medida pleiteada, indo a seguir às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Agricultura. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 235, DE 1973 
 

Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos Anais do Senado do Editorial 
de O Globo de hoje, intitulado "Dever 'e prêmio". 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 1973. – Paulo Torres. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – De acordo com o art. 234, § 1º, do Regimento Interno, o 

requerimento será submetido a exame da Comissão Diretora. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º Secretário. 
É  lido e aprovado o seguinte:  

 
REQUERIMENTO Nº 236, DE 1973 

 
Nos termos do art. 314 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de 

avulsos para o Projeto de Lei do Senado nº 117, de 1973-DF, que autoriza o Governo do Distrito Federal a 
abrir crédito suplementar em reforço de dotações que especifica, constante do Orçamento do Distrito 
Federal para o exercício financeiro de 1973, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sesões, em 31 de outubro de 1973 – Petrônio Portella. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Em virtude da deliberação do Plenário, o projeto a que o 

requerente se refere figurará na Ordem do Dia da próxima sessão. 
O Sr. 1º Secretário procederá à leitura de comunicação que se encontra sobre a mesa. 
É lida a seguinte:  
Brasília, 30 de outubro de 1973. 
Senhor Presidente: 
Tendo sido designado pela Confederação Nacional do Comércio para representá-la na Feira 

Brasileira de Exportação (Brasil Export 73), na cidade de Bruxelas, Bélgica, comunico a Vossa Excelência 
que me ausentarei dos trabalhos desta Casa durante o período de 5 a 30 de novembro vindouro nos termos 
do art. 43, aliena a, do Regimento Interno. 

Atenciosamente – Wilson Campos. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O expediente lido vai à publicação. 
Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Emival Caiado. 
O SR. EMIVAL CAIADO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, ao ensejo das comemorações do 

4º aniversário da singularmente dinâmica administração do eminente Presidente Emílio Garrastazu Médici, 
houve por bem S. Ex.ª, com aquela oportunidade e felicidade que lhe são peculiares, firmar vários projetos a 
serem encaminhados ao Congresso Nacional. 

Desejamos, Sr. Presidente, destacar, dentre aquelas mensagens presidenciais, unia, a nosso ver, da 
mais alta relevância, que é justamente a que objetiva a criação do PROAGRO – Programa de Garantia da 
Atividade Agropecuária, Esse Projeto, sem dúvida, vem cobrir uma lacuna muito grande existente em nosso 
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País, pois trata do seguro rural, uma vez que malograram as diversas tentativas de dotar o produtor rural de 
garantias, por ocasião do fracasso de suas atividades. 

A mensagem do PROAGRO objetiva, assim, o seguro rural, visando cobrir até 80% das dívidas de 
financiamento do produtor rural, na ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, 
rebanhos e plantações. 

Disse, o Sr. Presidente, da oportunidade desta mensagem, principalmente neste instante em que se 
registra; notadamente na região Centro-Oeste brasileira, uma grande falta de vacinas para o combate à 
aftosa. Temos recebido pedidos de agricultores dessa região para focalizar, nesta tribuna, o problema da 
falta de vacinas antiaftosa. Procurando inteirar-nos do assunto, verifica-mos que não existe uma, falta total, 
apenas uma espécie de racionamento, em decorrência do menor número de produção de vacinas no 
corrente ano. Chegou ao nosso conhecimento que essa crise resultou da aplicação de uma portaria do 
Ministério da Agricultura que visava a melhorar a qualidade do produto brasileiro e modificava a linha de 
produção. As vinte e três entidades, públicas e privadas, fabricantes da vacina, foram obrigadas a alterar os 
planos de trabalho para a melhoria do produto. As autoridades informam que no próximo ano teremos 
vacinas em quantidade suficiente para o combate à aftosa em todo o Brasil. Mas o fato é que os produtores, 
os criadores, os fazendeiros não poderão esperar até o próximo ano. 

Sabemos que a vacinação, em maior escala, dos rebanhos bovinos brasileiros contra essa virose foi 
iniciada há cerca de uma dezena de anos. Vimos a resistência dos criadores em aprender a vacinar os seus 
rebanhos. Agora, depois de aproximadamente dez anos, quando já se ensinou ao ruralista as vantagens da 
vacinação, eis que, neste instante, desaparecem as vacinas dos mercados. A pequena quantidade de 
vacina produzida tem sido destinada somente a determinadas áreas do território brasileiro, áreas essas 
onde funciona a campanha contra a febre aftosa. Dos duzentos e vinte e um municípios do meu Estado, 
apenas quarenta e seis encontram-se beneficiados por essa campanha. Portanto, o restante não tem 
conseguido, nem no meu Estado nem aqui no Distrito Federal e nas regiões próximas, fazer a aquisição de 
vacinas. 

Daí, Sr. Presidente, o entendimento de que outra providência não restaria ao Ministério da 
Agricultura, senão a importação de vacinas, neste instante, para acudir à procura existente, principalmente 
na região Centro-Oeste brasileira, isso porque os prejuízos decorrentes de sua falta são imensos para os 
criadores. Sabemos que o combate à aftosa tem um sentido econômico de longo alcance, porque diz 
respeito, muito intimamente, à multiplicação do rebanho, e sem levar em conta a inutilização de uma parcela 
do rebanho ou as mortes causadas por essa virose. Isto para não falar do problema de divisas para o País, 
porque, inclusive, de certa maneira, prejudicará a exportação. 

Sr. Presidente, estou aqui focalizando rapidamente o problema, neste instante, aflorando-o em 
síntese, mas poderei, noutra oportunidade, ao voltar a esta tribuna, aprofundar-me na matéria. 

O SR. FLÁVIO BRITTO: – Permite V. Ex.ª um parte?  
O SR. EMIVAL CAIADO: – Com muito prazer. 
O SR. FLÁVIO BRITTO: – Eminente Senador Emival Caiado, V. Ex.ª, profundo conhecedor do 

problema em causa, traz realmente ao conhecimento do Senado esta grave situação, pois as autoridades e 
os técnicos procuraram, em todos os recantos do Brasil, ensinar e, com muita honra para nós pecuaristas, 
como V. Ex.ª, aprendemos a lição de que, para termos um rebanho saudável, para nos resguardar do que 
lhe possa acontecer, devemos vaciná-lo. Esta sua afirmação é do maior interesse para todos os pecuaristas 
do Brasil. Agora mesmo regres-sei do meu Estado, onde se realizou a Segunda Exposição Agropecuária e 
lá verifiquei que a preocupação dos pequenos pecuaristas era justamente essa. Porque lá, como em todo o 
Brasil, como afirma V. Ex.ª há carência desse produto. Permita-me V. Ex.ª participar do seu pronunciamento 
solidarizando-me com o apelo que faz ao Sr. Ministro da Agricultura para que socorra, com urgência, os 
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pecuaristas brasileiros, a fim de que não tenham dias mais difíceis. Muito obrigado. 

O SR. EMIVAL CAIADO: – Agradeço o aparte de V. Ex.ª, que vem abrilhantar o nosso modesto 
pronunciamento. 

Desejo acrescentar que as providências tomadas, até o presente momento, segundo me informaram, 
não são satisfatórias. Há necessidade de medidas imediatas no sentido de acudir os nossos rebanhos 
nesse lapso de tempo que vai até o próximo ano, quando, então, segundo dizem as autoridades do 
Ministério da Agricultura, teremos uma produção de duzentos milhões de vacinas. 

Em Goiás, Sr. Presidente, não conseguimos vacinas para imunizar sequer metade do rebanho 
existente, porque, afora essa área específica de quarenta e seis municípios, tida como prioritária e que 
representa menos de cinqüenta por cento do nosso gado bovino, não temos obtido a quota de que 
necessitamos, mesmo procurando em outros Estados. As fábricas paulistas, que têm maior quantidade de 
vacinas, estão dando preferência ao consumo interno do Estado de São Paulo e não as querem vender 
para outras regiões do País. O produto sem sendo controlado, inclusive no meu Estado, pelas Secretarias 
de Agricultura para determinadas áreas, mas não em número suficiente. 

Ficam, portanto, os meus encômios ao Projeto do PROAGRO, de grande alcance, do eminente 
Presidente Médici, pois estou certo de que muitos pecuaristas, em decorrência dessa virose, talvez estejam 
impedidos, no próximo ano, de pagar suas dívidas às entidades financeiras. 

O SR. ALEXANDRE COSTA: – V. Ex.ª me permite um aparte? 
O SR. EMIVAL CAIADO: – Pois não. 
O SR. ALEXANDRE COSTA: – Nobre Senador Emival Caiado, parabenizo V. Ex.ª e não só 

parabenizo, como me solidarizo com V. Ex.ª pelo assunto que traz hoje ao Senado, objeto da lei ontem 
anunciada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República e que cria o PROAGRO. Sabe V. Ex.ª, 
como sabemos eu e todo e qualquer homem dos Estados pequenos, menos protegidos, as grandes 
dificuldades que têm surgido para que possamos desenvolver a agricultura e pecuária nessas regiões. O 
PROAGRO é, a meu ver, no setor, a maior lei já enviada ao Congresso Nacional pelo Presidente Médici. 
Queira Deus tenha ela o caminho em que se inspirou para mandá-la a esta Casa e não seja, 
absolutamente, desvirtuada, como o foram grandes leis que para cá vieram, à semelhança do PROTERRA. 
Parabenizo V. Ex.ª e o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, pela grande lei que enviará ao 
Congresso e aqui será aprovada, em benefício do desenvolvimento nacional. 

O SR. EMIVAL CAIADO: – Agradeço a oportuna intervenção de V. Ex.ª. 
Ao encerrar estas minhas palavras, desejo fazer um sério apelo ao eminente Ministro da Agricultura, 

Moura Cavalcanti, para que providencie, com aquela urgência que o momento requer, a importação de 
vacinas adequadas e em número suficiente para que continuemos, no Centro-Oeste e em todo o território 
nacional, a combater esse grande mal que ataca os rebanhos bovinos e suínos de nosso País, 
inegavelmente uma das maiores riquezas nacionais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Daniel Krieger. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Exm.º Sr. Presidente, Srs. Senadores, pronunciarei apenas algumas 

palavras, porque elas são de homenagem e sou um homem parcimonioso nos elogios. 
Deixa as funções de Assessor do Ministério da Marinha junto ao Congresso Nacional o Capitão de 

Mar-e-Guerra Hercel Ahrends Teixeira. 
Durante quatro anos, S. S.ª serviu nesse, posto e, num largo convívio, deu-nos a possibilidade de 

admirar o seu caráter, o seu talento, a sua compostura, a sua ação e a sua aprimorada educação. 
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
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O SR. DANIEL KRIEGER: – Com muito prazer. 
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Senador Daniel Krieger, essa homenagem de V. Ex.ª a é muito 

justa e, por certo, é feita em nome de todos aqueles que laboram nas duas Casas do Congresso, onde o 
Comandante Hercel Ahrends Teixeira se sobressaiu pela sua lhaneza de trato, pelo seu cavalheirismo, que 
é, sem dúvida nenhuma, peculiaridade de nossa tropa de elite, a Marinha de Guerra do Brasil, e também 
dos espíritos elevados. Assim, V. Ex.ª, nessa referência que faz, quando do afastamento de nosso convívio 
do Comandante Hercel, é muito feliz, pelo acerto dessa providência, porque, tenho certeza – repito –, V. 
Ex.ª fala em nome de todos que trabalham na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Muito obrigado 
a V. Ex.ª.  

O SR. HEITOR DIAS: – V Ex.ª permite um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não. 
O SR. HEITOR DIAS: – O elogio partido de V. Ex.ª já ganha uma grande altitude pelas qualidades de 

V. Ex.ª, pelos méritos que todo o Brasil lhe reconhece. As suas palavras, por si só, bastariam para 
engrandecer a passagem do Comandante Hercel pelas funções que exerceu nesta Casa, mas, mesmo 
assim, peço licença para me solidarizar com V. Ex.ª na homenagem que lhe tributa, porque tive o ensejo de, 
na Câmara e no Senado, manter contato com esse oficial, de quem guardo a melhor impressão, exatamente 
pelo modo como sabe conduzir-se: com dignidade, com cavalheirismo, demonstrando sempre elevado 
espírito público. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Agradeço os apartes proferidos pelos meus dois eminentes colegas. 
Eles vêm corroborar a minha opinião sobre essa figura admirável que entregou à gloriosa Marinha de 
Tamandaré, de Barroso, de Marcílio Dias, toda a sua juventude e uma parte de sua maturidade. 

Ele, nesta Casa, foi um defensor dedicado e esclarecido das reivindicações da Arma a que pertencia, 
e sobretudo do Brasil, porque os interesses dos dois sempre se confundem. 

O SR. FRANCO MONTORO: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Pois não, nobre Senador. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Nobre Senador Daniel Krieger, é de rigorosa justiça que o Movimento 

Democrático Brasileiro, por meu intermédio, se associe à homenagem que V. Ex.ª presta ao homem que 
honra a Marinha, serviu ao Governo e prestou magnífica colaboração ao Congresso Nacional. Ele era 
considerado um dos membros desta Casa, pela forma elevada e competente, com que soube desempenhar 
as suas funções. V. Ex.ª presta, em nome do Congresso, uma homenagem de rigorosa justiça a esse 
homem. 

O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Com muita honra, nobre Senador. 
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Gostaríamos apenas de dizer, neste momento, que V. Ex.ª fala em 

nome do Partido a que pertence. Liderança rejubila-se com o pronunciamento que V. Ex.ª faz e endossa em 
gênero, número e pessoa aqueles conceitos que V. Ex.ª tão bem emite. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Agradeço os apartes dos nobres Líderes da Oposição e do Governo, 
que me conferem autoridade para falar em nome do Senado Federal. 

Quero dizer que esse ilustre Capitão-de-Mar-e-Guerra foi, no Congresso, um defensor da sua classe 
e do País e, fora do Congresso, um defensor intimorato desta instituição, porque ele soube compreender a 
grandeza que existe no Parlamento. 

Fiz, Sr. Presidente, este registro porque acho que devemos deixar perpetuados  
nos Anais do Senado da República todos aqueles que compreenderam a  
grandeza desta instituição. E o bravo Capitão-de-Mar-e-Guerra que, com pesar 
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nosso, deixa a vida ativa para ingressar na reserva, foi, indiscutivelmente, pelo caráter, pelo talento, pela 
dignidade e pela cultura, uma grande e magnífica expressão de militar e de cidadão e soube irmanar, 
admiravelmente, através de sua conduta exemplar, o Ministério que representava nesta Casa do 
Parlamento. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. 
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, preocupado, como sempre esteve, 

com a saúde e o bem-estar dos seus governados, o Presidente Médici, na busca da solução do mais que 
angustiante problema dos medicamentos no Brasil, especialmente no que diz respeito à qualidade e preços, 
a par das muitas outras corajosas e patrióticas providências anteriormente tomadas, no dia 30 de julho do 
corrente ano baixou o Decreto nº 72.552. 

Este Decreto, Sr. Presidente, como salientado, uma vez posto em prática, exercitadas as medidas 
nele preconizadas, sem o propósito de fazer trocadilhos, poder-se-á afirmar que encontramos, afinal, a 
teraupêutica adequada para o grande flagelo dos remédios. 

Sem o passionalismo do pretérito, com que muitas vezes os governos anteriores buscavam enfrentar 
o seriíssimo problema farmacêutico no Brasil, desvestido das emoções pouco sadias do nacionalismo 
extremado que emperrava o nosso desenvolvimento, eis que, aos poucos mas sem recuos, o Presidente 
Médici vai cristalizando os anseios, os propósitos da Nacionalidade. 

Como se sabe, Sr. Presidente, a luta contra a insaciedade do lucro fácil por parte do truste dos 
medicamentos não é nova nem brasileira, vem ela sendo desenvolvida há muito e em muitos países, até 
mesmo nos superdesenvolvidos Estados Unidos da América do Norte, onde o Senado daquele país, 
através de uma CPI, dirigida pelo saudoso Senador Kefauver, desmascarou e denunciou ao mundo os mais 
variados e criminosos artifícios usados pelos laboratórios farmacêuticos contra a economia popular e dos 
países. Aqui no Brasil, a exemplo dos nossos irmãos do Norte, criamos na Câmara dos Deputados também 
uma CPI, a qual constatou um infindável corolário de crimes praticados pela indústria farmacêutica em 
nosso País, crimes que iam da sonegação de impostos, remessas clandestinas de lucros até a mais 
vergonhosa falsificação dos produtos vendidos à nossa gente. 

Contudo, em que pese à dramaticidade do então constatado, por vivermos o triste período do 
nacionalismo de fachada, o colossal esforço do Legislativo não ultrapassou a barreira da "letra morta", isto 
é, resultou, como invariavelmente ocorria, uma frustração a mais para os patriotas. 

Libertado o País, em 1964, da demagogia, e partindo para a restauração do princípio de autoridade, 
de lá para cá, por ser democrático e defensora da livre empresa, buscou a Revolução dar reais garantias 
aos investidores estrangeiros, uma remuneração justa aos capitais aqui aplicados, mas ao mesmo tempo, 
inicialmente com medidas sucessórias, procurou-se evitar os excessos, os abusos, para, após esgotados 
todos os esforços, iniciar a execução de medidas concretas. No caso dos laboratórios farmacêuticos, 
acostumados que estavam à impunidade, não se sensibilizaram ante os apelos do Governo, para que 
moderassem os seus lucros: outro caminho não restou ao Presidente Médici senão a criação da Central de 
Medicamentos. 

Na verdade, a criação da CEME teve em vista, tão somente, atender as camadas menos favorecidas 
da nossa população, as quais, sendo as mais enfermiças e pobres, nunca poderiam adquirir os 
medicamentos cada vez mais caros dos laboratórios particulares. Portanto, a CEME veio atender os 
marginalizados, das estatísticas de compradores de remédios. 

Embora devessem os laboratórios, inteligentemente, receber a criação da  
CEME como uma advertência e uma demonstração da coragem moral do Governo, 
e, com isto, procurassem moderar a ganância, para se enquadrarem na 
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nova e irreversível realidade brasileira, fizeram "ouvidos de mercador" e continuaram a praticar todos os 
abusos que constantemente temos denunciado nesta Casa. 

Daí, Sr. Presidente, a urgência e necessidade do Decreto nº 72.552 para, creio eu, volto a repetir, 
colocarmos um ponto final nos abusos dos produtores de medicamentos. 

O referido Decreto dispõe sobre o Plano-Diretor de Medicamento, o qual consubstancia as políticas e 
diretrizes que deverão nortear a ação do Governo na coordenação e controle do sistema nacional de 
produção, distribuição e comercialização farmacêutica. 

A primeira política a ser exercida é a da adoção de medidas de racionalização do sistema oficial de 
produção de medicamentos. 

Entre outros instrumentos para a execução dessa política será elaborada uma Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais, tendo em vista os seguintes fatores: 

a) problemas sanitários de maior vulto; 
b) grupos populacionais mais vulneráveis. 
No levantamento dos fatores aludidos, serão consideradas as diferenças de desenvolvimento 

regional. 
Outra medida preconizada dentro desta primeira política, é a uniformização de procedimentos 

farmacotécnicos e de análise e controle de qualidade, objetivando: 
a) melhor facilidade de aplicação; 
b) eficácia terapêutica ou profilática; 
c) atendimento das camadas vulneráveis da população. 
Com as medidas preconizadas nesta primeira política para os medicamentos, teremos, através da 

racionalização e produção, custos bem mais baixos do que os atualmente obtidos pela CEME, e os quais, 
diga-se de passagem, já não infinitamente mais baratos do que os dos laboratórios particulares, e ainda, a 
produção oficial mais bem orientada para as reais necessidades da nossa população. 

A segunda política é a adoção de medidas de racionalização do sistema oficial de controle técnico de 
produção e comercialização farmacêutica. 

Obedecendo a esta diretriz, será criado um sistema de fiscalização farmacológica, mediante a 
realização de investimentos em novos equipamentos, capacitação de mão-de-obra técnica-científica, etc. 
Além disso, haverá um sistema de avaliação permanente da eficácia de medicamentos, em função de sua 
utilização terapêutica, profilática ou auxiliar. 

A segunda política, que tratará do controle qualitativo dos medicamentos produzidos no País, é 
inegavelmente uma medida que há muito vinha sendo reclamada, isto porque, quando das conclusões da 
CPI que investigou as atividades da indústria farmacêutica no Brasil, ficou patenteado que mais de 40% dos 
800 remédios mandados analisar eram falsificados, vale dizer, um autêntico e constante atentado à 
Segurança Nacional. 

Com o reaparelhamento material e humano dos órgãos de controle de qualidade, teremos também o 
controle da eficácia, da dosagem adequada e honesta nos frascos e demais embalagens, evitando, assim, 
os escândalos das superdosagens das vitaminas, por exemplo que não se prestam senão para saquear o 
exausto consumidor. 

Como se sabe, proclamaram os entendidos que, no caso especifico da vitamina  
B-12, as ampolas não deveriam conter mais que 1.00 mcg, quantidade assimilável  
por um organismo adulto, No entanto, para faturar cada vez mais, sem 
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nenhuma preocupação com os possíveis efeitos colaterais e residuais pelos excessos, os laboratórios 
embalam ampolas de até 25.000 mcg. 

Como terceira política do Plano de Medicamentos, temos o aumento de diversificação da oferta oficial 
de medicamentos. Dentro desta política, as instituições oficiais de atendimento comunitário serão obrigadas 
a prescrever e consumir os medicamentos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. As empresas 
industriais químico-farmacêuticas, de capital exclusivamente nacional, participarão do sistema de produção 
da CEME tendo-se em vista o potencial daquelas empresas. Haverá ampla divulgação da Relação de 
Medicamentos junto às classes profissionais de saúde, bem como junto ao público em geral. 

Nessa política, com o barateamento, teremos o aumento das quantidades e diversificação 
necessários na produção oficial de medicamento, e que é mais importante, senão fundamental, na defesa 
da saúde da nossa gente; a obrigatoriedade de as instituições oficiais de saúde prescreverem e consumirem 
os remédios constantes da relação nacional de medicamentos essenciais. 

Esta obrigatoriedade, lamentavelmente, se faz necessária para o êxito da política governamental, vez 
que, de certo, vítimas do verdadeiro bombardeio publicitário dos laboratórios, os nossos clínicos, cada vez 
mais prescrevem medicamentos sem atentar para as condições econômicas do paciente. Infelizmente é 
preciso que proclamamos: até mesmo quando da indicação de um placebo, isto é, num caso tipicamente 
psicoterápico, nota-se a preocupação de indicarem um medicamento de baixo custo, um sulfato ferroso, por 
exemplo, do qual quase todo brasileiro é carente. 

A política nº 4 consiste na adoção de medidas de apoio ao desenvolvimento da pesquisa científica e 
tecnológica aplicada. O sistema oficial de pesquisa terá os investimentos necessários ao desenvolvimento 
tecnológico do País. O desenvolvimento de processos de obtenção de substâncias de uso farmacológico 
será financiado. Serão elaborados estudos para implantação de uma nova sistemática: as grandes 
empresas farmacêuticas aplicarão um percentual de seu faturamento em pesquisas químicas e 
farmacológicas. 

A adoção de medidas de apoio à capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos é a 5ª política. 
Seu instrumento será financiamento de estudos de pós-graduação, que interessam ao setor. 

A penúltima política do Plano-Diretor de Medicamentos – a de número 6 – dispõe sobre a adoção de 
medidas de apoio à indústria químico-farmacêutica genuinamente brasileira, mediante: 

a) financiamento de estudos de pós-graduação em técnicas de síntese química e fermentação 
bioquímica; 

b) financiamento de estudos de pós-graduação em metodologia de pesquisas farmacológicas e 
farmacoclínicas; 

d) financiamento de estudos de extensão em técnicas de produção industrial. 
É íntegra desta política: 
a) estabelecimento de controle governamental dos investimentos estrangeiros substitutivos do 

nacional; 
b) definição de relação de medicamentos de elaboração tecnológica pouco refinada, visando 

identificar áreas especiais de crescimento da pequena e média empresas; 
c) desenvolvimento de estudos visando à eliminação de práticas oligopolíticas na oferta de matérias-

primas, exercidas com base nos instrumentos oficiais disponíveis, de proteção tributária; 
d) estabelecimento de mecanismos de preferência na concessão de créditos e na execução das 

políticas de incentivos à modernização e desenvolvimento industrial; 
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e) estabelecimento do mecanismos de apoio ao desenvolvimento de sistema integrada – indústria 
química e de transformação farmacêutica associando recursos públicos e privados, visando: 

– ao aproveitamento industrial do desenvolvimento de pesquisas de obtenção de matérias-primas e 
princípios ativos farmacológicos. 

– à substituição da importação de matérias-primas para atendimento à "Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais"; 

f) aquisição de matérias-primas químico-farmacêuticas necessárias à elaboração de produtos da 
"Relação Nacional de Medicamentos Essenciais". 

A sétima política consiste na adoção de medidas técnico administrativas e institucionais de 
implantação do Plano de Medicamentos. 

Para uma avaliação da importância e da urgência, quanto às medidas governamentais para 
disciplinar o comportamento da indústria farmacêutica no Brasil, vejamos nos quadros que seguem as 
divergências tremendamente absurdas verificadas nos preços de medicamentos fabricados por laboratórios 
oficiais e particulares. E mais: o que constatamos em relação às disparidades de preços vigentes, entre os 
laboratórios estrangeiros, para os mesmos produtos em igual dose e embalagem. 

Observemos, como amostragem, alguns produtos mais consumidos pela nossa população: 



COMPARATIVO DE ALGUNS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS P/CEME E OS PREÇOS DOS 
SIMILARES PRODUZIDOS P/LABORATORIOS PARTICULARES 

 

 Nome do Produto Unidade 

) 
P. 

Unit/CEME 
(C/FRETE) 

Similares Unidade do 
Similar 

P. Unit. 
I.Particular 
(De Custo) 

Diferença % 
Entre a 

CEME e Lab. 
Particulares 

1 – Cloranfenicol Frasco c/100ml 1,22 Amplocid Frasco  c/60ml 4,41 502,46 
 Suspensão   Betamicentina Frasco c/80ml 5,22 434,84 
 – 125 mg –   Cloromicetina Frasco c/60ml 5,95 478,50 
    Cloranfenicol Frasco c/60ml 0,42 712,84 

2 – Cloranfenicol Drágea c/250mg 0,085 Cloromicentina Drágea c/250mg 0,42 394,12 
 Drágea   Clorafenicol Zambom Drágea c/250mg 0,48 464,71 
    Cloranfenicol Zulzke Drágea c/250mg 0,65 864,71 

3 – Clorpromazina Drágea c/100mg 0,095 Clorprazim Drágea c/100mg 0,20 110,53 
 Drágea   Amplictil Drágea c/100mg 0,28 194,74 

4 – Furosemida Compr. c/40mg 0,12 Lasix Comp. c/ 40mg 0,42 250,00 
    Diclotrid Comp. c/40mg 0,21 75,00 

5 – Imipramina Drágea c/25mg 0,06.5 Tofranil Drágea c/25mg 0,23 253,85 
 Drágea   Niamid Drágea c/25mg 0,33 407,69 
    Nardil Drágea c/25mg 0,11 69,23 

6 – Triancinolona Comp. c/4mg 0,31 Ledercot Comp. c/4mg 1,06 241,94 
    Omcilon Comp. c/4mg 0,85.7 176,45 

7 – Complexo Vitaminico B Frasco c/150ml 0,91 Complexo B Frasco c/150ml 3,67 303,30 
    Complexo B Frasco c/100ml 3,68 303,30 
    Complexo B Frasco c/120ml 4,80 691,21 

8 – Kaopec Frasco c/150ml 1,10 Kaomagma Frasco c/120ml 2,60 195,45 
 antidiarréico       

9 – Escabol Frasco c/100ml 1,35 Acarsan Frasco c/80ml 4,10 279,63 
10 – Iodeto de Potássio Frasco c/150ml 1,10 Iodepol Expectorante Frasco c/120ml 4,39 399,00 

 – xarope –   Iodeto de Potássio Frasco c/150ml 5,46 396,36 
    Iodeto de Potássio Frasco c/250ml 4,01 264,55 

11 – Ioroxina Comp. c/250mg 0.05 Entero Viofórmio Comp. c/250mg 0,10 100,00 
12 – Sulfaganidina Comp. c/500mg 0,05.5 Sulfaguanidina Comp. c/500mg 0,10 81,82 

    Sulfaguanidina Comp. c/500mg 0,12 118,18 
13 – Clorafenico a 1 C Frasco c/10ml 0,84 Farmicetina Frasco c/10ml 3,34 297,62 

 colírio       
14 – Dexamentasona Frasco c/5ml 1,58 Framiciel Frasco c/5ml 7,26 359,49 

 colírio   Decadron Frasco c/5ml 5,51 248,73 
15 – Vitamina B–12 Ampola c/100mcg 0,17 Baldassari Ampola c/1000mcg 2,93 1.623.53 
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O SR. WALDEMAR ALCÂNTARA: – Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Com muito prazer. 
O SR. WLALDEMAR ANCÂNTARA: – Nobre Senador Benedito Ferreira, estou acompanhando o 

discurso de V. Ex.ª com muito interesse, e queria lembrar que, no caso específico do cloranfenicol, que se 
apresenta no comércio com as denominações mais variadas, dependendo do laboratório que simplesmente 
embala o cloranfenicol, porque o produtor é quase sempre o mesmo, é quase o único no mundo inteiro, não 
haveria como justificar que os preços variassem quase de um extremo a outro, uma vez que o produto 
básico, se é que tem mesmo cloranfenicol, provém do mesmo fabricante, naturalmente adquirido pelo 
mesmo preço. A indústria farmacêutica, cujos abusos V. Ex.ª está apresentando, carece realmente de um 
instrumento disciplinador da sua atividade, porque comete verdadeiros abusos. O número de produtos que 
afinal se reduzem a esse nome cloranfenicol é diversificado no comércio. Creio que a CEME tem mais de 
um produto com base no cloranfenicol, o que está errado. A CEME deveria, então, dar o exemplo de que 
cloranfenicol basta um produto; quando muito, para vias de administração diferentes, para atender a 
diversas circunstâncias em que é preciso administrar o medicamento. Quando da criação da CEME, creio 
que fiz aqui do Plenário algumas considerações a respeito, deste problema da polifarmácia existente no 
Brasil e que atende muito ao gosto dos brasileiros. É inteiramente desnecessário, e até incompreensível, 
que na mesma prateleira da farmácia, no grupo dos antibióticos, se apresentem 5, 6, 10 e até 20 
especialidades que só têm um valor, que é apresentar cloranfenicol como base. Ora, esta multiplicidade de 
embalagens e, sobretudo, a propaganda que se faz em torno desses medicamentos junto aos médicos, é 
realmente desastrosa. Porque ou o doente precisa tomar cloranfenicol e toma, ou então não está 
precisando dele. Não há necessidade de se estar, todo dia, mudando o nome do remédio, embora, na 
verdade, se esteja tomando o mesmo medicamento. Concordo inteiramente com V. Ex.ª quando clama por 
providências governamentais, visando a disciplinar a multiplicidade de especialistas farmacêuticas que 
existem à venda, criando, às vezes, embaraço para o próprio médico que já não pode memorizar tantos 
nomes de especialidades farmacêuticas. Isso é sofisticado e só aparece no comércio talvez por motivo 
puramente mercantil: de se poder vender mais caro do que, na verdade, devia vender. E o cloranfenicol 
seria muito fácil tabelar, dar o preço justo àqueles laboratórios que simplesmente embalam o cloranfenicol. 
porque a fabricação é quase exclusividade de um laboratório ultra-especializado com que ninguém poderá 
competir na produção de cloranfenicol. Parabenizo V. Ex.ª por trazer este problema ao conhecimento da 
Nação, problema que não vem pela primeira vez ao estudo das autoridades, mas em que se deve insistir 
para que, afinal de contas, se encontre uma política que coíba esses abusos que V. Ex.ª está denunciando. 

O SR. BENEDITO FERREIRA: – Muito obrigado, nobre Senador Waldemar Alcântara. V. Ex.ª, como 
homem público sério e cromo profissional da Medicina cioso e responsável, dá uma investidura ao nosso 
modesto pronunciamento de leigo, que se limita, por imperativo até mesmo de consciência de homem 
público a se ater aos aspectos, meramente econômicos e superficiais, visto que falece em mim cultura para 
adentrar-lhe o mérito com profundidade e com propriedade, como fez V. Ex.ª. Mas, como disse, o aparte de 
V. Ex.ª valoriza o nosso pronunciamento. 

Sr. Presidente, prosseguindo, há fatos realmente de arrepiar. S. Ex.ª o Senador Waldemar Alcântara 
fala de multiplicidade fez-me lembrar S. Ex.ª um dado realmente curioso: tão-somente na área do 
cloranfenicol, seja pelo "super", seja pelo "enriquecido", seja com os aditivos absolutamente supérfluos, só 
nesta área já podemos levantar mais de duas mil variedades – pasmem V. Ex.as – para embalagem deste 
sal. 

Mas – dizia eu, Sr. Presidente – que minha preocupação, por força das minhas condições de 
conhecimento do assunto, se atém mais ao aspecto econômico. E eis aqui um fato curioso. Sr. 
Presidente: trago aqui a Vitamina B-12, tão em voga e tão em uso na atualidade. Uma ampola de mil 
microgramas custa dezessete centavos à CEME, isto é, produzida por um laboratório e entregue a 
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ela por dezessete centavos. Essa mesma ampola, Sr. Presidente, produzida pelo Laboratório Laboratório 
Baldassari, com a mesma quantidade e com a mesma dosagem, custa exatamente dois cruzeiros e noventa 
e três centavos, vale dizer, 1.623,53 % mais caro. 

Como se vê, nesta pequena amostragem, em quinze produtos apenas, encontramos razões para as 
medidas até aqui adotadas, as quais (porque não dizê-lo) deveriam ser bem mais enérgicas, vez que as 
diferenças entre o preço da CEME e o preço de atacado dos laboratórios atingem até 1.700%, como é o 
caso da vitamina B-12. 

Vejamos, agora, algo de bastante inexplicável, uma situação que, sem dúvida, deixa mal até mesmo 
o CIP, que legalmente tem a responsabiliade de autorizar e controlar os aumentos de preços dos 
medicamentos. 

Ressalte-se que, nos quadros seguintes, constata-se uma enorme diferença de preços entre os 
mesmos produtos, em dose e embalagens iguais. Além disto, esta divergência é verificada entre as tabelas 
de preços dos laboratórios particulares os quais estão sujeitos aos mesmos encargos e legislação. 

Iniciemos pelos mais simples e corriqueiros, pela água bidestilada, água oxigenada e água inglesa. 
 
Agua Bidestilada   
   
Baldassar 2 CC – caixa com 100 ampolas – Cr$ 20,35 
Pernambuco 2 CC – caixa com 100 ampolas – Cr$ 46,95 
Granado 2 CC – caixa com 100 ampolas – Cr$ 47,16 
Abbott 2 CC – caixa com 100 ampolas – Cr$ 26,14 
Farmoquímica 2 CC – caixa com 100 ampolas – Cr$ 11,14 
 

Aí está, Sr. Presidente, num produto de consumo obrigatório, como é o caso de água dibestilada, 
verificamos um laboratório vendendo 100 ampolas por Cr$ 20,36; um outro também estrangeiro, vendendo 
100 ampolas por Cr$ 25,14, finalmente, um oficial vendendo as mesmas 100 ampolas por Cr$ 6,95. 
 
Agua Oxigenada    
    
Globo 100 cc – 10 volumes – 0,43*   
Teuto-Brasileiro 100 cc – 10 volumes – 0,44   
Ortoquímica 100 cc – 10 volumes – 0,50   
"Merck" 100 cc – 10 volumes – 1,54*  * 400% 
 

Desnecessário, creio, comentar a obrigatoriedade de consumo da água oxigenada. No entanto, 
verificamos um laboratório vendendo. a Cr$ 0,43 e outro a Cr$ 1,54. 
 
Água Inglesa   
   
James Murray Cr$ 3,69*  
Silva Araújo Cr$ 3,59  
Teuto-Brasileiro Cr$ 1.47* * 250% 

 
A exemplo das anteriores, sabemos todos que, especialmente nas camadas menos favorecidas da 

nossa população, a água inglesa é de consumação obrigatória a todas as parturientes, e neste tônico 
encontramos um laboratório estrangeiro com o preço de Cr 1,47 e outro com Cr$ 3,69. 

Sr. Presidente, para não me tornar exaustivo em comentários óbvios, rogo a V. Ex.ª e a meus Pares 
uma especial atenção para as divergências constatadas nos preços dos mesmos produtos, produzidos 
pelos laboratórios particulares, na quase-totalidade estrangeiros, os quais, burlando a vigilância da CIP 
oferecem-nos, em 23 produtos a situação que segue: 
 
Sulfadiazina comprimidos – 500 mg – 500x1 – Cr$   63,75 – Climax 
Sulfadiazina comprimidos – 500 mg – 500x1 – Cr$   44,41 – Farmitália 
Sulfadiazina comprimidos – 500 mg – 500x1 – Cr$   36,30 – Pernambuco * 
Sulfadiazina comprimidos – 500 mg – 500x1 – Cr$ 117,55 – Baldassarl 
       * 300% 
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Sulfaguanidina comprimidos – 500mg – 500x1 – Cr$ 12,67 – Labortecne* 
Sulfaguanidina comprimidos – 500mg – 500x1 – Cr$ 27,55 – Baldassari* 
Sulfaguanidina comprimidos – 500mg – 500x1 – Cr$ 25,73 – Profarquímica 
Sulfaguanidina comprimidos – 500mg – 1000x1 – Cr$ 56,40 – Vital-Brasil 
 
Metionina 500 mg – 500x1 – Cr$ 44,15 – Labortecne 
Metionina 500 mg – 1000x1 – Cr$ 71,28 – Driff 
Metionina 500 mg – 500x1 – Cr$ 24,15 – Edson Bezerra 
Metionina 500 mg – 500x1 – Cr$ 35,54 – Profarquimica 
 
Piperazina vidro 100 ml – Cr$ 4,37 – Comfasa 
Piperazina vidro 100 ml – Cr$ 1,50 – Memaco * 
Piperazina vidro 100 ml – Cr$ 2,13 – Ortoquímica 
Piperazina vidro 100 ml – Cr$ 2,54 – Beta-Atalaia 
Pipervermim vidro 100 ml – Cr$ 4,60 – Lab. Brasil Associados 
Pipercream vidro 100 ml – Cr$ 3,92 – U.S. MED. do Brasil 
Pipelam vidro 100 ml – Cr$ 4,47 – Majer Meyer S.A. 
 
Vitamina C 500 mg  
       
* Profarquimica vidro 500x1 – Cr$ 3,33 –  
Farmaker vidro 1.000x1 – Cr$ 88,93   
* Schering vidro 500X1 – Cr$ 57,40   
Cetiva vidro 25X1 – Cr$ 2,98 – Abbot 
Redoxon – 500 mg vidro 25X1 – Cr$ 2,04  Roche 
Panquímica – 500 mg vidro 250X1 – Cr$ 32,28   
 
Vitamina C 500 mg ingetável   
   
Caixa com 100 ampolas – Cr$ 34,00 – Biosintética   
Caixa com 100 ampolas – Cr$ 27,57 – Profarquímica  
Caixa com 100 ampolas – Cr$ 23,65 – Pernambuco  
Caixa com 100 ampolas – Cr$ 39,08 – Geyer  
Caixa com 100 ampolas – Cr$ 22,50 – Labortecne  
Caixa com 100 ampolas – Cr$56,38 – Biorgam  
Caixa com 100 ampolas – Cr$ 28,40 – Poche  

 * 250 % 
 

O SR. CLODOMIR MILET: – Permite-me V. EX.ª um aparte? 
O SR. BENEDITO FERREIRA: – Ouço, com prazer, V. Ex.ª. 
O SR. CLODOMIR MILET: – Gostaria de saber de V. Ex.ª onde foram colhidos esses dados, no 

próprio laboratório ou nas farmácias? São preços de venda nas farmácias ou preços por quanto os 
laboratórios vendem às farmácias? 

O SR. BENEDITO FERREIRA: – Tive a precupação de colher esses preços na tabela de atacado dos 
laboratórios vez que no preço do varejo teríamos de acrescentar mais 30%, que é o autorizado pela CPI, e 
mais as despesas de transporte e de imposto, como é permitido. E vale dizer, Sr. Senador, que são preços 
colhidos numa tabela do mês de junho; possivelmente esses preços já estão, desgraçadamente, alterados 
para maior. 

O SR. CLODOMIR MILET: – E os preços se referem às mesmas quantidades, ao mesmo volume, ao 
mesmo número de dúzias ou de caixas? 

O SR. BENEDITO FERREIRA: – Exatamente, às mesmas. Tive a preocupação de colher as 
dosagens dos medicamentos semelhantes, inclusive tive a preocupação da própria embalagem. Tudo isto 
para evitar confusão. Isto, sendo um pouco sucinto. Não estou descendo a detalhes porque V. Ex.as por 
certo principalmente V. Ex.ª que é médico, que é um homem público meticuloso, irá debruçar-se sobre este 
assunto, porque e, antes d.e tudo, um homem conhecedor do que sofre a população com as mazelas do 
interior do Brasil e sabe o que isto significa; sabe a repercussão que tem essa maléfica situação em cima da 
nossa pobre gente do interior, porque ela é a mais flagelada pelas doenças e normalmente com poder 
aquisitivo menor. 
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O SR. CLODOMIR MILET: – Fiz esta pergunta a V. Ex.ª porque, na verdade, conferidos esses dados 

apresentados por V. Ex.ª, a repercussão já não será dos preços, será do discurso de V. Ex.ª No momento 
em que o Governo está empenhado em coibir os abusos, em sustar os preços elevadíssimos de 
determinados artigos de consumo obrigatório, não se compreende, não se justifica que fique à solta o preço 
desses elementos essenciais à população que sofre, a população que não pode deixar de comprar ditos 
remédios. E população que é sacrificada porque, não conhecendo a composição dos remédios, vai pelas 
receitas dos médicos, como acentuou a pouco o nosso colega Waldemar Alcântara; e remédios ou 
medicamentos que têm na sua constituição os mesmos elementos, quando sofisticados desta ou daquela 
maneira alcançam preços mais elevados, ao nosso que em laboratórios nacionais ou mesmo estrangeiros, 
esses produtos são vendidos por preços muito, mais baixos. É preciso que haja do órgão competente do 
Governo uma fiscalização mais rigorosa, porque não adianta só criar a CEME, a Central de Medicamentos, 
para produzir medicamentos mais baratos. É preciso que se fiscalize, também, a produção desses 
medicamentos por parte dos outros laboratórios que têm aqui no Brasil a sua freguesia certa, que é a 
freguesia de todo mundo. e que explora naturalmente a pobre população brasileira que tem necessidade de 
comprar esses medicamentos. Louvo V. Ex.ª pelo discurso que está pronunciando, acho que V. Ex.ª está no 
caminho certo, alertando justamente as autoridades competentes do Governo para que providências 
enérgicas e rigorosas se façam sentir de imediato, para coibir esses abusos e chamar à ordem os 
responsáveis por essa situação. 

O SR. BENEDITO FERREIRA: – Muito obrigado, Senador Clodomir Milet. V. Ex.ª, apesar de ser 
considerado por todos nós o nosso expert em legislação eleitoral, é ainda, aquele médico de interior, que. 
aprendeu, por certo com o saudoso Fernando São Paulo já citado aqui há poucos dias pelo Senador Ruy 
Santos, que deve ter o médico a preocupação de que, em realidade, existem doenças e doentes. 

Daí por que tenho dado muita ênfase a esse aspecto, chamando, a atenção de nossos clínicos para 
que atentem para a situação econômica do seu paciente, vez que há produtos similares a preços mais 
convenientes. Que haja preconceito contra esses 4% de laboratórios brasileiros que ainda vegetam ou 
sobrevivem pela absorção do capital estrangeiro, mas que, dentre os estrangeiros, procurem o 
medicamento mais barato, quando a fórmula for igual. 

E V. Ex.ª verifica – como verificação através dos Anais aqueles que não nos acompanham nesta 
oportunidade – que entre dois laboratórios estrangeiros, o mesmo produto, a mesma dosagem, a mesma 
embalagem, sujeita à mesma fiscalização da Comissão Interministerial de Preços, tem divergência de até 
500% em seus preços. 

Mas, Sr. Presidente, eu prossigo. 
Prossigo analisando, como vinha fazendo os produtos mais corriqueiros, para, afinal, chegarmos aos 

chamados produtos científicos. 
 

Solução Glicosada a 5%  
Lab. Hiplex 500ml – Cr$ 2,72 
Vital-Brasil 500ml – Cr$ 2,21 
Baxter 500ml – Cr$ 3,14 
B. Braun 500ml – Cr$ 2,14 

Verificamos, nesses produtos, uma diferença de 50% 
 

Glicose – A 50%   
Profarquímica 20cc –  50x1 – amp.  Cr$ 23,28 
Farmaker 20cc –  50x1 – amp. "   41,84 
Ibifama 20cc –  50x1 – amp.  "   28,50 
Merck 10cc –  50x1 – amp. "   36,38 
Lab. Mesquita 20cc –  100x1 – amp.  "   51,39 
Veafaam 20cc –  100x1 – amp.  "   65,91 
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Vale dizer, diferença de quase 100%, mas há casos piores. 
 

Novalgina comp. 500mg – 500x1 – Cr$ 63,19 – Hoechst 
Nevralgina " 500mg – 500x1 – " 47,48 – Climax 
Dipiroma " 500mg – 500x1 – " 36,36 – Pernambuco* 
Metilmelubrina " 500mg – 500x1 – " 59,26 – Nagamorl 
Metilmelubrina " 500mg – 1000x1 – " 154,04 – Neomed * 
Dipirona " 500mg – 500x1 – " 52,84 – Ortoquímica 
Dipirona " 500mg – 500x1 – " 66,34 – Geyr * 
 
Aspirina – A.A.S. adulto 500x1 – Cr$ 20,80 – Wintrop * 
Aspirina – Actil. salicil 1000x1 – " 42,00 – Inaf 
Aspirina – Acetin 20x1 – " 2,42 – Andromaeo 
Aspirina – Bayaspirina 500x1 – " 29,68 – Bayer * 
 
Dihidro-penicilina – Ampola     
     
Dibiotil – Frasco de 1/2 grama Cr$ 1,15 – Bristol 
Abocilina, " 0,60 – Abot * 
Estreptocilina " 1,07 – Fontoura Withe 
Mayer Strep " 1,55 – Mayer * 
 
Sulfa-metox-pinigdagina – ação prolongada – ex. 250x1 = Cr$ 27,22 – Pernambuco 
 
Bayrena Cx. 100x1  Cr$ 42,26 – Bayer * 
Madribom Cx. 50x1  " 16,3.1 – Rache 
Lentosulfina Cx. 100x1  " 19,10 – D'eangeli * 
Orisul Cx. 10x1  " 3,21 – Ciba * 
Lederkin Fr. 50x1  " 13,87 – Lederle 
 
Cloranfenicol          
          
Maymeir vidro 100x1 – comp. – Cr$ 13,21 – Mayer * 
Buler " 12X1 – " – " 3,32   
Zambon " 250x1 – " – " 48,26   
Ultraquimica " 250x1 – " – " 62,61   
Mofar " 250x1 – " – " 36,75 *  
Midy " 100x1 – " – " 19,10   
Pernambuco " 100x1 – " – " 13,91   
Cloromicetina " 100x1 – " – " 35,11 – Park-Davis 
Quemicetina " 100x1 – " – " 33,78 – Carlo Erba 
 
Penicilina Sintética           
           
Amplacilina In.get. 500mg – Cx. 25x1 – Cr$ 221,69 – Fontoura * 
Axnrpcil " 500mg – " 25x1 – " 178,93 – Richter 
Dexacilina " 500mg – " 25x1 – " 211,93 – Squib 
Policilim " 500mg – " 25x1 – " 174,56 – Bristol " 
 
Tetraciclina         
         
Tetraciclina Ultraquímica Cap. 250mg 100x1 – Cr$ 57,50 – Ultraquímica 
Q.I.F. " 250mg 100x1 – " 35,42 – Q.I.F. 
Midy " 250mg 100x1 – " 26,83 – Midy 
Tetrex " 250mg 100x1 – " 46,45 – Bristol 
Terramicina " 250mg 100x1 – " 38,53 – Pfizer 
Tetracetina " 250mg 1000x1 – " 102,24 – Farmitália 
Tetraciclina Besy " 250mg 100x1 – " 74,74 – Neomed* 
Tetracina " 250mg 100x1 – " 18,99 – Pfizer 
        * 400%. 
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Vitamina B-12 – Ampola         
         
Dozeneurin 1000mcg – 2x1 – Cr$ 2,74 – Novaquímica 
Dosetrato 1000mcg – 2x1 – " 5 17 – Laboratil 
B.12 1000mcg – 2x1 – " 5,86 – Baldessari * 
B.12 1000mcg – 3x1 – " 2,83 – Lorenzini 
B.12 1000mcg – 3x1 – " 2,20 – Biorgam * 
B.12 1000mcg – 2X1 – " 1,77 – Veafarme 
B.12 1000mcg – 2x1 – " 1,78 – Majaer 
Betabedoze 1000mcg – 2x1 – " 8,49 – Farmoquímica * 
Betadoze 1000mcg – 2x1 – " 5,72 – Baldassari 
Bê-Red 1000mcg – 2x1 – " 1,72 – Hormoquímico 
Betadoze 20000mcg – 1 amp. – Cr$ 10,51 – Farmoquímica 
Bituelve 25000mcg – 1 amp. – Cr$ 9,45 – Lafi 
Citoneurim. 25000mcg – 1 amp. – Cr$ 580 – Merck 
        400% 
 
Eritromicina – p/garganta          
          
Eritromicol Cx. 50x1 – cap. – Cr$ 60,50 – Bullen 
Pantomicina Cx. 120x1 – cap. – Cr$ 123,52 – Abott 
Ilosone Cx. 48x1 – cap. – Cr$ 47,85 – Lily 
 
Pomada de Penicilina        
        
Pomada de Penicilina Tubo 10g – Cr$ 0,70 – Brandão 
pomada .de Penicilina " 15g – " 1,00 – Baruel * 
Pomada de Penicilina " 14g – " 0,84 – Glaxo 
pomada de Penicilina " 20g – " 0,90 – Catarinense 
Pomada de Penicilina " 10g – " 0,93 – Isa 
Pomada de Penicilina " 25g – " 0,87 – Rhodia * 
Pomada de Penicilina " 20g – " 1,66 – Q.I.F. * 
 
Anticoncepcionais        
        
Anovilar 21 comprimidos – Cr$ 5,77 – Berlimed 
Anfertil 21 " – " 4,14 – Fontoura * 
Novulon 20 " – " 7,50 – Jhonson * 
Norlestrin 20 " – " 6,06 – Parke Davis 
Priniovilar 21 " – " 5,00 – Berlimed 
Noraciclina 20 "  " 6,51 – Ciba 
 
Sulfato Ferroso       
       
L.B.C. 50x1 – drágeas – Cr$ 2,97  
Enilla 50x1 – drágeas – Cr$ 3,56 *  
Profarquímica 100x1 – drágeas – Cr$ 2,08  
Pernambuco 250x1 – drágeas – Cr$ 3,48  
Lafi 100x1 – drágeas – Cr$ 1,96 *  
      diferença: * 370% 
 

Sinteticamente, ressaltam dos preços aqui comparados as seguintes divergências percentuais entre 
as tabelas dos laboratórios particulares: 

250% em Água Inglesa 
400% em Água Oxigenada 
400% em Água Bidestilada 
250% em Vitamina C 
300% em Sufadiazina 
370% em Sulfato Ferroso 
360% em Vitamina B.12 
400% em Tetraciclina 
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Daí por que, Sr. Presidente, mesmo sendo ardoroso defensor da livre empresa, apresentei, quando 

ainda na Câmara dos Deputados, em 1970 o Projeto de Lei nº 2.185, propondo o monopólio estatal na 
importação dos sais para fabrico de medicamentos. Tão-somente com o monopólio da importação dos sais 
– entendo eu – é que o Conselho Interministerial de Preços poderá disciplinar o mercado, evitando os mais 
que grosseiros abusos nos preços, e como acabamos de ver e, ainda impedirmos as remessas clandestinas 
de lucros, através dos superfaturamentos do exterior para os laboratórios aqui instalados. 

Na verdade, como já aludi, os abusos dos laboratórios, a insaciedade do lucro fácil e exorbitante do 
"Trust" dos medicamentos não é flagelo nacional: é, desgraçadamente, um mal que aflige a todos os países, 
de modo especial, os mais pobres que. por conseqüência, são os mais doentes. Contudo, nos Estados 
Unidos graças à energia e bravura do Senado daquele país, particularmente do saudoso Senador Kifauver, 
compra-se um frasco de Ampicilina, com 36 cápsulas: por US$ 4,05 ou seja, menos de Cr$ 0,80 por 
cápsula. Enquanto isto, no Brasil, sob o mesmo nome, o mesmo sal de Ampicilina pagamos Cr$ 46;83 por 
frasco de doze cápsulas, isto é, Cr$ 3,90 por cápsula. 

Outro exemplo é a aspirina: nos Estados Unidos custa um dólar o frasco de 1.000 comprimidos, vale 
dizer, pouco mais de Cr$ 6,00. Aqui, pela mesma quantidade pagamos cerca de Cr$ 42,00. 

Sr. Presidente: os males aqui apontados têm constituído prática constante por parte dos laboratórios, 
em prejuízo do nosso povo. Não bastassem tais fatos, lembraríamos mais um, para justificar as 
providências já tomadas nesse setor, e outras que esperamos do bravo Presidente Médici. Trata-se do mais 
que abusivo número de medicamentos à venda no Brasil, os quais já atingem, a esta altura a casa dos vinte 
e quatro mil. Ora, na realidade, tão avultado número de lançamentos outra coisa não busca senão ilaquear 
a boa fé de nossa gente. 

Senão, vejamos. 
Para encarecer mais ainda os seus produtos, os laboratórios, reiterada e impunemente, até aqui, vêm 

introduzindo, nas fórmulas já existentes algum novo ou velho fármaco, em quantidades que não justificam. 
Desta forma, o produto original "enriquecido" passa a custar, até mesmo, o dobro do preço. Vejamos, como 
exemplo, a terramicina injetável. 

Terramicina – caixa com 100 ampolas de 100mg Cr$ 138,78 (preço por atacado) 
Terramicina Balsâmica – caixa com 20 ampolas de 100 mg Cr$ 48,37. 
Vale dizer: a original custa Cr$ 1.30 por ampola. A simples adição do anestésico permitiu um 

aumento, na mesma ampola, para Cr$ 2,40, ou seja, quase cem por cento. Isto, ocorre, ressalte-se. 
lançando a mesma fórmula sob outro nome ou como "super", ou "reforçado". O certo é que temos no Brasil 
cerca de 10 vezes o número de medicamentos em uso na França, por exemplo. 

Um outro aspecto da maior gravidade, que caracteriza sobremaneira a ganância e a falta de 
escrúpulos dos laboratórios, é a propaganda desenfreada para criar em nossa gente uma psicose coletiva 
de doença, isto é, a necessidade de comprar, ter em casa e tomar desorientadamente remédios. 

Além dos grandes painéis estrategicamente colocados, a imprensa falada, escrita e televisada vem 
apresentando uma série de propagandas de produtos farmacêuticos, num verdadeiro incitamento ao público 
para fazer uso deles. Sabemos, Sr. Presidente, que o princípio de automedicar-se é muito arraigado em 
nosso povo fato de que se valem os laboratórios que anunciam para aumentar a sua vendagem. Em muitos 
casos há um tipo de propaganda tão bem feito que induz os indivíduos a tomarem tais ou quais 
medicamentos, uma vez que cria neles uma necessidade de se medicarem ou mesmo uma verdadeira 
psicose, de doença comum observarmos pessoas procurarem comprar determinado tipo de medicamento 
porque ouviram no rádio, viram na televisão ou leram num jornal ou revista que ele cura tal ou qual moléstia 
e que é bom, muitas vezes, dizem até para unha encravada. 
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Sabemos que por definição, e definição simplista, droga é toda substância que introduzida no 
organismo, produz nele alguma reação de alguma natureza.  

Como, então, mandar as pessoas se automedicarem sem orientação segura de um médico? A 
necessidade que têm os laboratórios de aumentar os seus faturamentos será tão premente que precisa 
aproveitar a boa fé do povo, sem um mínimo de consideração pelas conseqüências que tal coisa possa 
determinar? A ética fica completamente deixada de lado pela ganância desenfreada e inconseqüente. O 
problema de dose desses medicamentos anunciados, e que são usados desordenamente, cria uma 
situação muito difícil. uma vez que é princípio estabelecido "que todo medicamento é tóxico, dependendo da 
dose". Ora, sabemos de pessoas que tomam quantidades, às vezes, exageradas de determinadas drogas, 
provocando sempre acidentes desagradáveis e nem sempre possíveis e passíveis de mensuração uma vez 
que passam quase que despercebidos e sem conhecimento pleno como deveria ser, a fim de se precaver 
com medidas que impedissem tal abuso. Ademais, há uma completa despreocupação dos laboratórios a 
respeito da venda em qualquer estabelecimento de produtos farmacêuticos. Os Decretos nºs 49.840, de 6-1-
1961, e 50.780, de 10-6-1961. regulam a venda de produtos farmacêuticos e as restringem apenas aos 
estabelecimentos autorizados por lei, isto é, farmácias e drogarias ou quem por lei está autorizado. Os 
laboratórios parecem desconhecer tais dispositivos uma vez que bares, armazéns, cafés, botequins se 
abastecem como querem e vendem, livremente, uma série de produtos farmacêuticos e, muitas vezes. 
abastecendo-se nas fontes produtoras dos mesmos. 

Com a facilidade de, aquisição de produtos que são vendidos livremente em qualquer balcão, e a 
propaganda desenfreada de tais produtos, há uma indução natural para o uso abusivo de substâncias nem 
sempre recomendadas para determinados organismos sabemos todos, até mesmo os leigos – aos quais 
tais substâncias podem inclusive ser prejudiciais, e o são normalmente. 

Concluindo, Sr. Presidente, quero aqui – como de meu dever – lançar um apelo ao Presidente 
Médici, que tão corajosamente vem aceitando e resolvendo os desafios brasileiros, para que complemente a 
sua grande obra, dotando o nosso País e nosso povo de instrumental jurídico capaz de coibir, de banir de 
nosso meio os abusos aqui indicados. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro. 
O SR. FRANCO MONTORO: – Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia 29 de maio último, a imprensa 

brasileira noticiou a assinatura de um Decreto-Lei disciplinando a fusão de empresas e exigindo, para essas 
operações, a aprovação prévia dos órgãos de fiscalização do Governo. 

O assunto é do maior interesse, principalmente quando vemos, a todo momento, aumentos de 
preços. Acabamos de ouvir a exposição do Senador Benedito Ferreira, mostrando, no setor de produtos 
farmacêuticos, o índice altíssimo dessa elevação e sabemos que, pelo menos, parte desses aumentos se 
deve a abusos do – poder econômico que o órgão oficial – o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
– tem dificuldades de apurar pela precariedade de instrumentos de que dispõe. 

Decreto-Lei, cuja assinatura foi anunciada, é de grande interesse para a população e para a 
economia brasileira pois representa uma tentativa de estudar cada caso de, fusão e de incorporação, 
aquisição de controle acionário e cessão do ativo, o que interessa profundamente ao consumidor brasileiro 
que, afinal de contas é o sujeito último da atividade destas empresas. Vimos, no Decreto-Lei anunciado, a 
intenção de defesa do consumidor. 

É oportuno citar o texto desse Decreto-Lei, conforme foi noticiado, por exemplo, pelo jornal O Globo, 
de 29 de maio último: 

"Art. 1º – As operações de qualquer natureza, referentes a fusões  
e incorporações, aquisição de controle acionário e cessão do ativo, de que 
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participem uma ou mais sociedades anônimas, deverão ser previamente aprovadas pelo Ministério da 
Fazenda, para os fins de avaliar o alcance e os efeitos fiscais dela decorrentes. 

Parágrafo único – A disposição deste artigo não se aplica a instituições financeiras, seguradoras, 
propriedades rurais e usinas industriais açucareiras, amparadas por legislação específica. 

Art. 2º – Este Decreto-Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário." 

Este, o Decreto-Lei anunciado e do maior interesse público. Entretanto, Senhor Presidente. Srs. 
Senadores, o Diário Oficial que divulga, diariamente, os atos governamentais não publicou esse Decreto-
Lei, de maio de 1973. 

Qual a explicação para esse fato? Teria o Governo desistido de tornar efetiva a medida anunciada? 
Teria sido erro da imprensa que publicou, entretanto, os textos com os artigos e parágrafos? 
Há um fato, Sr. Presidente, que deve ser mencionado, e em nome do dever de fiscalização que nos 

incumbe, trazemos ao conhecimento do Senado: é que a imprensa estrangeira foi desfavorável ao 
discutido Decreto-Lei, que contraria interesses representados por essa empresa. Assim, a revista 
americana Business Latin America, de 9 de agosto de 1973, à página 253, referindo-se às relações entre 
o Governo do Brasil e, precisamente, a indústria farmacêutica instalada no País, cujo predomínio 
acionário é sabidamente estrangeiro, a imprensa estrangeira critica a política restritiva, que estava para 
ser introduzida, que exigiria o controle governamental sobre os investimentos estrangeiros que afastem 
os investimentos locais. E conclui essa Revista, com o seguinte trecho: 

"Um dos possíveis mecanismos de controle é um Decreto assinado vários meses atrás, exigindo 
prévia aprovação do Ministério da Fazenda para futuras aquisições ou fusões entre sociedades 
anônimas." 

E acrescenta: 
"Essas sociedades anônimas são o equivalente a corporações nos Estados Unidos. Entretanto nem 

isto é certo pois o Decreto ainda não foi publicado no Diário Oficial, e por conseguinte ainda não entrou 
em vigor, o que indica que o governo pode estar tateando." 

É isto mesmo o que diz a revista norte-americana: o governo pode estar tateando ("the government 
may be doing some tinkering"). 

É preciso não tatear em providências de tal tipo, que afinal podem representar uma defesa bem 
mais eficiente do consumidor do que o tabelamento da carne. Daí por que externamos a nossa 
preocupação. Por que não foi publicado o Decreto-Lei assinado pelo Presidente Médici e noticiado pela 
imprensa? Ou não teria sido assinado? 

O fato tem, entretanto, uma significação pública e notória nacional e internacional. De outra parte, 
relacionado com fusões de empresas, o Diário Oficial da União publicou a 9 de julho de 1973, o Decreto-
Lei nº 1.280, de 6 de julho de 1973, que prorroga até o último dia do ano de 1973, o regime especial do 
Decreto-Lei nº 1.115, de 1970, que concede estímulos às fusões e incorporações das sociedades 
seguradoras. Isto aumenta a nossa estranheza, pois que o Decreto-Lei, a que nos referimos, data de 
maio, ou seja, aproximadamente cinco meses atrás. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, trazemos esse fato ao conhecimento do Senado, no  
exercício de nossa função fiscalizadora, com um objetivo: o de aguardar do Governo, através  
da sua Liderança nesta Casa, uma palavra de esclarecimento. O assunto tem uma gravidade  
e uma seriedade que não podem ser desconhecidas. A matéria foi amplamente noticiada. O  
assunto é de interesse nacional e nada se sabe sobre a existência ou não desse Decreto-Lei. É 
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evidente que, não tendo sido publicado, não entrou em vigor e não é Decreto-Lei; mas é algo que merece 
um esclarecimento. 

Cumprindo o nosso dever, trazemos a nossa palavra, com a solicitação de um esclarecimento 
oportuno por parte da Maioria desta Casa. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Tem a palavra, como Líder, o Sr. Senador Virgílio Távora. 
O SR. VIRGÍLIO TÁVORA: – Sr. Presidente, a Liderança da Maioria ouviu atentamente, como não 

podia deixar de fazê-lo, a exposição do nobre Líder da Minoria. Procurará colher junto ao Poder Executivo 
as informações necessárias para transmitir a esta Casa. Desde já, porém, se rejubila em ver o combativo 
representante de São Paulo bater palmas a uma – suposta até agora, segundo palavras de S. Ex.ª – 
intenção do Governo. (Muito bem!) 

O SR. FRANCO MONTORO: – Serão sempre palmas. Muito obrigado a V. Ex.ª pelos 
esclarecimentos. 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
José Esteves – Milton Trindade – José Sarney – Dinarte Mariz – Jessé Freire – Milton Cabral – João 

Cleofas – Teotônio Vilela – Augusto Franco – Amaral Peixoto – Vasconcelos Torres – Benjamin Farah – 
Nelson Carneiro – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Orlando Zancaner – Italívio Coelho – Accioly Filho – 
Celso Ramos – Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Está esgotado o período destinado ao Expediente. 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Item I 
 
Votação, em turno único, do Requerimento nº 229, de 1973, de autoria do Senhor Senador Leandro 

Maciel, solicitando transcrição, nos Anais do Senado da Ordem do Dia do "Dia do Aviador", do Ministro 
Tenente-Brigadeiro Joelmir Campos de Araripe Macedo e da saudação à Aeronáutica proferida pelo 
General Orlando Geisel em nome da Marinha e do Exército. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.(Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 
Ordem do Dia baixada pelo Ministro da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro Joelmir Campos de Araripe 

Macedo, alusiva ao "Dia do Aviador", que se publica nos termos do Requerimento nº 229/73, de autoria do 
Sr. Senador Leandro Maciel, aprovado na Sessão de 31-10-73. 

"Dia do Aviador": 
"Meus camaradas: 
O homem. que vislumbra o futuro sente que cada dia é o recomeço perpétuo de uma obra que nunca 

terá fim. Mais se aproxima das fontes de entendimento, mais distante se sente e anais claramente vê 
alargar-se, sem cessar, o abismo que o separa da verdade total e absoluta. A insatisfação do gênio, com os 
limites do seu tempo, impulsiona o mundo e molda o amanhã. 

Assim, o homem sentiu que era preciso voar e sonhou em ser liberto, capaz de iniciar a marcha em 
direção às estrelas. 
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Em 23 de outubro de 1906, um brasileiro doou à Humanidade os 60 metros pioneiros desta longa 

viagem rumo ao desconhecido. Era Alberto Santos Dumont que fazia do céu um novo caminho. 
Desenvolvendo conceitos, contrariando evidências e percebendo novas realidades, Santos-Dumont 

foi, antes de tudo, um predestinado, cuja obra atesta a fé e a determinação da criatura humana. O mundo 
assistiu ao encontro da arte e da ciência, da beleza e da técnica, o prenúncio de uma nova era." 

Saudação à Aeronáutica proferida pelo General Orlando Geisel, em nome da Marinha e do Exército, 
alusiva ao "Dia do Aviador", que se publica nos termos do Requerimento nº 229/73, de autoria do Sr. 
Senador Leandro Maciel, aprovado na Sessão de 31-10-73. 

"Excelentíssimo Senhor Ministro da Aeronáutica Tenente-Brigadeiro Joelmir Campos de Araripe 
Macedo 

Na intimidade deste encontro de velhos camaradas, em que confraterniza a família militar pela 
passagem do Dia do Aviador, ao comemorar-se o centenário do Pai da Aviação – Alberto Santos Dumont, 
Patrono da Força Aérea Brasileira – constitui para mim satisfação muito especial saudar Vossa Excelência e 
os irmãos de armas da Aeronáutica, em nome da Marinha e do Exército. 

Em verdade, nenhum povo pode orgulhar-se, como o, brasileiro, de haver contribuído tão 
decisivamente para que se concretizasse a milenar aspiração do homem de ganhar o espaço e nele mover-
se como ser alado. Aí está a fecunda, precoce e diversificada descondência do 14-Bis, recentemente 
mostrada na magnífica Feira de São José dos Campos, a formar o elo tecnológico entre o primeiro e mais 
frágil avião do mundo e as naves tripuladas que desafiam a imponderabilidade, na aventura da exploração 
do cosmo. 

Do sonho à realidade, da lenda de ícaro à conquista da Lua, o vulto de Santos Dumont refulge na 
história dos gênios que trilharam o longo e áspero caminho percorrido, pelo exemplo do que puderam 
construir seu espírito criador e a inteligência poderosa, porque armado de paciência, tenacidade, energia e 
determinação inesgotáveis. 

E não lhe faltaram humildade e sensibilidade ao coração imenso, quando proclamado pelos franceses 
"pioneiro da locomoção aérea". Pequeno de corpo mas gigante na ação e no amor ao Brasil, é eloqüente 
seu agradecimento singelo ao monumento erigido pelo Aeroclube de França para perpetuar seus feitos: "É 
a consagração de meus esforços, e a homenagem que se presta a um brasileiro reflete-se sobre a Pátria 
toda". 

Em apenas meio século, o invento do imortal patrício e sua notável evolução trouxeram modificações 
rápidas e profundas nos mais variados setores da sociedade humana. Arma de guerra de extraordinário 
alcance e terrível poder de destruição, fez-se igual entre os maiores instrumentos do bem-estar e progresso 
dos povos. 

No Brasil extenso de largos trechos da hinterlândia praticamente isolados do litoral, a FAB 
estabeleceu rotas de interiorização que tornaram mais efetiva a presença do Governo Federal nos mais 
longínquos rincões do País. 

A par de seus encargos específicos e das missões de apoio à Marinha e ao Exército, seus aviões 
cumprem tarefas altamente humanitárias, prestando assistência e serviços de toda ordem às populações do 
interior. 

Além-fronteiras, levam a bandeira brasileira a distantes continentes, numa afirmação de pujança e do 
permanente anseio de estreitar cada vez mais os laços de amizade e cooperação com os filhos de outras 
terras. 
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No campo da pesquisa e do desenvolvimento, o Ministério da Aeronáutica, fiel à sua vocação 

pioneira, promove a formação de técnicos e cientistas de alto gabarito, a autonomia tecnológica no setor 
aviatório e participa da solução de problemas da indústria nacional. 

Orgulhamo-nos de testemunhar seu esforço bem orientado e o ânimo decidido com que persevera no 
estabelecimento de uma ampla e moderna infra-estrutura, capaz de responder, por longo prazo, aos 
reclamos da defesa aérea e do tráfego cada vez mais intenso e complexo em nossos céus, enquanto 
impulsiona com inflexível determinação, o aperfeiçoamento de pessoal e a fabricação de aeronaves no 
Brasil. 

São as asas de que carecemos para servir e defender este País de dimensões continentais. 
Meus Senhores! 
A Revolução Brasileira de 31 de março de 1964, sem deter-se na contemplação de suas conquistas, 

mantém conduta dinâmica, sob a Chefia do Excelentíssimo Senhor Presidente Emílio Garrastazu Médici, 
para que possamos transmitir às gerações vindouras a Pátria Grande, alicerçada em vigoroso Poder 
Nacional, garantia da liberdade, da segurança da Paz. 

E nos dias atuais, mesmo países pacíficos como o nosso verão soçobrar aspirações, progresso, 
soberania e princípios, se lhes faltar o respaldo de instituições militares adestradas e proporcionais aos 
valores éticos e bens materiais a preservar. 

Senhor Ministro Joelmir Campos de Araripe Macedo. 
Em continência ao Marechal-do-Ar Santos Dumont e na pessoa de Vossa Excelência Chefe austero 

de inteligência e equilíbrio invulgares, colaborador incansável e fiel no objetivos da política governamental, 
aqui estamos, marinheiros e soldados, para renovar nossa confiança na dedicação, na eficiência, no 
patriotismo extremado da Força Aérea e em sua participação insubstituível no porvir de felicidade e 
grandeza do povo brasileiro." 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Item 2 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 113, de 1973-DF, que fixa os valores dos 

vencimentos dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Serviço Civil do Distrito 
Federal, e dá outras providências, tendo: 

 
PARECERES, sob nºs 606 a 608, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade com a Emenda de nº 1-CCJ que 

oferece; 
– do Distrito Federal, favorável; e 
– de Finanças, favorável. 
Em discussão o Projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação o Projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Em votação a emenda da Comissão de Constituição e 

Justiça. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria irá à Comissão de Redação. 
 
Item 3 
 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 95, de 1973, de autoria do Sr. Senador 

Nelson Carneiro, que torna obrigatória a condenação da parte vencida nos honorários do advogado do 
vencedor, nas reclamações trabalhistas, tendo: 

 
PARECER sob nº 566, de 1973, da Comissão: 
– de Redação, oferecendo a redação do vencido. 
Em. discussão o Projeto em segundo turno. (Pausa.) 
Se nenhum dos nobres Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou encerrar a discussão. 

(Pausa.) 
Encerrada a discussão, o Projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 316 do 

Regimento Interno. 
O Projeto irá à Câmara dos Deputados. 
É o seguinte o Projeto aprovado: 
Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do Senado nº 95, de 1973, 

que torna obrigatória, a condenação da parte vencida nos honorários do advogado do vencedor, nas 
reclamações trabalhistas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O art. 832 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 
"§ 3º – Quando a reclamação for julgada procedente, a decisão condenará a parte vencida nos 

honorários do advogado da parte vencedora, observado o disposto na Lei processual civil." 
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Sobre a mesa, redação final do Projeto de Lei do Senado 

nº 113/73-DF, aprovado na Ordem do Dia de hoje e que, nos termos do Parágrafo Único do art. 358 do 
Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, vai ser lida pelo Sr. 1º Secretário. (Pausa.) 

É lida a seguinte redação final: 
 

PARECER 
Nº 617, DE 1973 

 
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 113, de 

1973-DF. 
 
Relator: Sr. José Augusto 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 113, de 1973-DF, que fixa os 

valores dos vencimentos dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Serviço Civil do 
Distrito Federal, e dá outras providências. 

Sala das Comissões, em 31 de outubro de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – José Augusto, 
Relator – Cattete Pinheiro. 
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ANEXO AO PARECER 
Nº 617, DE 1973 

 
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 113, de 1973-DF, que fixa os valores dos vencimentos 

dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Serviço Civil do Distrito Federal, e dá outras 
providências. 

 
O Senado Federal decreta: 
Art. 1º – Aos níveis de classificação dos cargos de provimento em comissão,. integrantes do Grupo-

Direção e Assessoramento Superiores, a que se refere a Lei nº 5.920, de 19 de setembro de 1973, 
correspondem os seguintes vencimentos: 

 
 

Níveis Vencimentos Mensais 
Cr$ 

 

DAS-3 7.100,00 
DAS-2 6.600,00 
DAS-1 6.100,00 

 
Art. 2º – As gratificações pelo exercício em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, as diárias 

de que trata a Lei nº 4.019, de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorções, bem como as parcelas da 
gratificação de que trata a Lei nº 5.769, de 20 de dezembro de 1971, e a parte variável da remuneração 
prevista ria Lei nº 5.609, de 17 de setembro de 1970, referentes a cargos e funções em comissão que 
integrarão o Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, são absorvidas, em cada caso, pelos 
vencimentos fixados no artigo anterior. 

Parágrafo único – A partir da vigência dos atos que transformarem ou reclassificarem os cargos e as 
funções em comissão que integrarão o Grupo de que trata esta Lei, cessará, para os respectivos ocupantes, 
o pagamento das vantagens especificadas neste artigo e de qualquer outra retribuição pelo desempenho 
de encargo de direção e assessoramento superiores inclusive gratificação de representação de gabinete. 

Art. 3º – O servidor do órgão da Administração Direta ou de entidade autárquica do Distrito Federal, 
nomeado para cargo em comissão, perderá, durante o período em que o exercer, o vencimento ou salário 
do cargo efetivo ou emprego de que for ocupante, bem como qualquer vantagem acessória porventura 
percebida, ressalvada a gratificação adicional por tempo de serviço. 

Art. 4º – O servidor de órgão da Administração federal, estadual ou municipal, de sociedade de 
economia mista, de empresa pública, bem como de fundação, quando posto à disposição do Governo do 
Distrito Federal, para exercer cargo em comissão integrante do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores, com ônus para o órgão de origem, poderá manifestar opção pelo vencimento do cargo em 
comissão ou por uma complementação retributiva, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do 
vencimento do cargo, fixado no art. 1º desta Lei. 

Parágrafo único – No caso deste artigo, o servidor perceberá, pelo exercício do cargo em comissão, 
complemento salarial correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do vencimento do cargo, fixado no 
art. 1º, desta Lei. 

Art. 5º – O exercício das cargos em comissão a que se refere esta Lei é incompatível com o 
recebimento de quaisquer vantagens relacionadas com a prestação de serviço extraordinário e com a 
percepçao de gratificação pela representação de gabinete. 

Art. 6º – Os vencimentos fixados no art. 1º desta Lei somente serão aplicados a partir da data da 
publicação dos atos de transformação ou reclassificação dos atuais cargos, empregos e funções em 
comissão de direção e assessoramento superiores, em decorrência da implantação do sistema instituído 
pela Lei nº 5.920, de 19 de setembro de 1973. 
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Parágrafo único – O Governo do Distrito Federal poderá transformar, por decreto, em cargos a que se 

refere este artigo os atuais cargos e funções em comissão de direção e assessoramento superiores. 
Art. 7º – Observado o disposto nos arte. 8º, inciso, III, e 12, da Lei nº 5.920, de 19 de setembro de 

1973, as despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas pelos recursos orçamentários 
próprios do Distrito Federal, bem como por outros recursos a esse fim destinados, ria forma da legislação 
pertinente. 

Art. 8º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1º-

Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 237, DE 1973 

 
Nos termos do art. 359 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação. para imediata 

discussão e votação, da redação final do Projeto de Lei do Seriado nº 113, de 1973-DF, que fixa os valores 
dos vencimentos dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Serviço Civil do Distrito 
Federal, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 1973. – Virgílio Tárvora. 
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação 

da redação final. 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Como nenhum dos Srs. Senadores deseja manifestar-se sobre a mesma declaro encerrada a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O Projeto irá à sanção. 
Há ainda orador inscrito. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Wilson Campos. 
O SR. WILSON CAMPOS: – Sr. Presidente, Srs. Senadores dois fatos me trazem a esta tribuna, de 

oposta significação um, grato ao Estado de Pernambuco o outro profundamente lutuoso para a Paraíba. 
Completa a PPA-8, Rádio Clube de Pernambuco, 50 anos de existência, pioneira da rádiodifusão na 

América Latina, fundada por une grupo de abnegados nordestinos, como Oscar Moreira Pinto e João 
Cardoso Alyres e em cuja brilhante trajetória se destacaram locutores como Abílio de Castro, conhecido 
pelo domínio da dicção e profundo conhecimento. da língua pátria; Nélson Ferreira e Capiba os famosos 
musicistas do frevo pernambucano; Arnaldo Moreira e tantos outros. 

Sempre noticiosa, elaborando os primeiros informativos radiofônicos no Nordeste, levava a voz de 
Pernambuco a todos os rincões, como continua, hoje, fiel ao seu passado de fidelidade à cultura, às 
tradições do Estado, ao pan-americanismo que sempre pregou e ao mais sadio nacionalismo, servindo ao 
Brasil. 

Recentemente a Rádio Clube de Pernambuco foi considerada a estação brasileira mais popular na 
Suécia e isso. tratando-se de um dos países mais cultos do mundo dá conta dos padrões artísticos e 
culturais dos seus programas. 

Em nome dos meus coestaduanos e penso que, também, do próprio Senado, quero levar aos seus 
dirigentes, com os parabéns mais efusivos, os votos de continuidade a essa emissora que tem sido, 
sempre, orgulho dos pernambucanos. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, constando deste pronunciamento, quero fazer inserir os dois artigos, 
de "A Voz da América" e, também, do Diário de Pernambuco. 

"No momento em que se celebra o Dia das Américas, queremos, através da Rádio Clube de 
Pernambuco, a qual está comemorando este ano mais precisamente, em outubro, seu qüinquagésimo ano 
de existência, dirigir uma mensagem especial aos ouvintes pernambucanos e de todo o Brasil. Nada mais 
justo que a Rádio Clube de Pernambuco, seja a porta-voz deste tributo. Trata-se de uma das primeiras 
emissoras inauguradas na América Latina. Foi, portanto, um dos primeiros veículos a participar do 
movimento objetivando a solidez da amizade interamericana. Comemorar é render tributo à memória de 
alguém, de alguma coisa, exaltar reminiscências de um nome ou de um fato histórico. Mas não é sempre o 
ato contemplativo de relembrar que melhor se adapta em todo seu profundo significado à data hoje 
comemorada. Há momentos em que recordações históricas não podem ser feitas com propriedade sem 
projetar, na tela do futuro, a imagem do acontecimento homenageado. É este o sentimento que se apossa 
do viajante que pára, no meio do caminho. a fim de que, através de uma visão panorâmica, possa 
deslumbrar o percurso percorrido e o resto da jornada. E é assim que devemos comemorar o nascimento do 
sistema interamericano, a 14 de. abril de 1890, há 83 anos, portanto, quando teve lugar, em Washington 
D!G., a primeira conferência dos Estados Americanos, que serviria de semente para a formação da atual 
Organização dos Estados Americanos. Ao invés de simplesmente comemorar, devemos falar, neste caso de 
reafirmação, já que a oportunidade de celebrar outro ano na vida do sistema interamericano, serve para 
confirmar nossa fé na solidariedade hemisférica e na renovação dos nossos esforços, rumo à concretização 
dos grandes objetivos históricos. Muito foi alcançado nestes 82 anos de vida e, certamente, muito ainda 
precisa ser feito, mas predomina a certeza de que as nações deste hemisfério estão imbuídas de seus 
melhores propósitos e têm, agora, clara consciência de suas responsabilidades e obrigações, dentro da 
Grande Família Americana. A Rádio Clube de Pernambuco, ao participar desse tributo ao. Dia das 
Américas, reafirma, uma vez mais, a linha de uma conduta que vem seguindo há meio século e que é uma 
das razões do imenso número de ouvintes permanentemente fiéis a seus programas. Conduta que é, em 
essência, fator predominantemente nos anseios interamericanos: a busca da paz, da tranqüilidade, da 
harmonia, da felicidade comum." 

Voz da América 14-4-73 – transmitida pelo Rádio Clube de Pernambuco. No Mundo da Notícia – 
Informe Especial – 6:50 h. 

 
"RÁDIO CLUBE DE PERNAMBUCO FAZ HOJE 50 ANOS 

 
Há precisamente meio século, o Recife dava ao Brasil o pioneirismo na radiodifusão em toda a 

América Latina. Um grupo de abnegados pernambucanos, à frente Oscar Moreira Pinto e João Cardoso 
Ayres, inaugurava, oficialmente, a Rádio Clube de Pernambuco, com o prefixo de PRA-8. João Cardoso 
Ayres juntamente com outros 40 "radiófilos", desde 1919 já havia decidido fundar no Recife uma emissora 
de rádio. Oscar Moreira Pinto, radiotelegrafista de bordo, vindo da Europa, trouxe em sua bagagem, além 
de duas comendas, um transmissor "Levy" e um receptor "Crowsley". Ao seu modesto. equipamento 
juntou o material utilizado, no ano anterior, na Feira do Centenário da Independência, realizada no Rio e, 
precisamente a 17 de outubro de 1923, a Rádio Clube de Pernambuco foi ouvida pela pr imeira vez. 
Naquele exato momento no salão nobre do Diário de Pernambuco, estava reunido o grupo de "radiófilos" 
e a então PRA-8 transmitia o acontecimento. Realizada na Pracinha do Diário, a primeira transmissão foi 
ouvida na Rua do Hospício... Pouco depois, o Recife inteiro escutava a Rádio Clube. No ano seguinte, a 
Pioneira foi ouvida no Jaboatão. Um tripulante de um barco nacional captou a Rádio Clube em alto-mar. 
Meses depois. o prefixo PRA-8 foi distinguido em Maceió. Os então 20 quilowatts iniciais muito em breve 
seriam transformados em 50 mil. A veterana emissora deixou de ser uma estação local, provinciana.  
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Atravessou as fronteiras do Estado e do País. Recentemente, numa pesquisa realizada em Estocolmo, a 
Rádio Clube de Pernambuco foi escolhida "A Estação Brasileira Mais Popular da Suécia". Com nitidez, a 
Rádio Clube está sendo captada no Japão. Verdadeiro celeiro artístico do Brasil, a Rádio Clube de 
Pernambuco tem-se firmado cada dia mais perante a opinião, pública, que lhe consagra a maior audiência 
de todos os tempos jamais registrada por uma emissora nacional: 8.81, o que equivale dizer, praticamente, 
igual à soma de todas as outras estações locais reunidas. Falar sobre a PRA-8, no dia do seu 
Cinqüentenário é expressar de público nosso testemunho à capacidade do homem brasileiro, é enaltecer 
um feito grandioso de um grupo de pernambucanos que, enfrentando dificuldades das mais diversas, deu 
ao Recife o pioneirismo na radiodifusão na América Latina. Levando nossos sinceros parabéns aos que 
integram a veterana e sempre jovem. Rádio Clube de Pernambuco, limitamo-nos a transcrever o final da 
mensagem dirigida ao povo brasileiro, a 14 de abril último, pela Voz da América, por ocasião do Dia das 
Américas: "a Rádio Clube de Pernambuco, ao participar desse tributo no Dia das Américas, reafirma, uma 
vez mais, a linha de uma conduta que voem seguindo há meio século e que é uma das razões do imenso 
número de ouvintes permanentemente fiéis a seus programas. Conduta que é, em essência, fator 
predominante dos anseios interamericanos: a busca da paz, da tranqüilidade, da harmonia, da felicidade 
comum." 

O segundo assunto, Sr. Presidente, é um voto de pesar, à Paraíba e ao Brasil, pelo falecimento, na 
madrugada de hoje em Brasília, do Doutor José Medeiros Vieira, um dos vultos contemporâneos mais 
eminentes daquele Estado. 

Formado em 1943. pela Faculdade de Direito do Recife, numa turma que sempre foi considerada das 
mais brilhantes daquele tradicional templo de cultura, José Medeiros ingressou na vida pública na primeira 
legislatura posterior à restauração constitucional de 1946. Duas vezes Deputado estadual, duas vezes 
Secretário de Estado, um dos esteios da SUDENE nos gloriosos tempos da sua instituição, auxiliar imediato 
de João Agripino no Ministério de Minas e Energia, um dos organizadores do Ministério dos Organismos 
Regionais, ao lado do Marechal Cordeiro de Farias, era, atualmente, um dos mais competentes assessores 
da Consultoria Jurídica do Ministério do Interior. 

A morte vem surpreendê-lo aos 55 anos de idade, quando ainda a sua inteligência, tenacidade, 
equilíbrio, cultura e, sobretudo, irreprochável honestidade poderiam dar, à Paraíba e ao Brasil os mais 
valiosos préstimos. 

Fui seu amigo pessoal desde a minha juventude e tenho sobradas razões, neste instante, para 
lamentar a perda irreparável que a Paraíba sofre e o vazio que se abre numa geração de intelectuais que 
honrou e continua honrando, na política, na administração, nas letras jurídicas, a gloriosa Faculdade de 
Direito do Recife. 

Sei que os paraibanos dirão melhor do que eu da sua vida pública, pois era suplente da sua bancada 
nesta Casa; substituindo o nobre Senador Domício Gondim. 

Mas o seu sentimento apenas igualará o nosso, pela perda de um amigo, num momento em que a 
vida pública ,e o Brasil não podiam perdê-lo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena): – Não há mais oradores inscritos. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a presente Sessão, 

convocando os Srs. Senadores para uma Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 
minutos com a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão, em turno único, do Projeto d.e Lei do Senado nº 96, de  

1973-DF, que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício  
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financeiro de 1974, na parte relativa à Secretaria de Educação e Cultura e ao Departamento de Turismo, 
tendo: 

 
PARECER, sob nº 560, de 1973, da Comissão: 
– do Distrito Federal, favorável, com Emendas que apresenta de nos 2-DF e 3-DF, referentes à 

Secretaria de Educação e Cultura, e manifestando-se contrariamente à emenda apresentada a essa 
Secretaria. 

 
2 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do' Senado nº 96, de 1973-DF, que estima a Receita e 

fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1974, na parte relativa à Secretaria de 
Saúde e Secretaria de Serviço Público, tendo: 

 
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 561, de 1973, da Comissão: 
– do Distrito Federal. 
 

3 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 96, de 1973-DF, que estima a Receita e 

fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1974, na parte relativa 'à Secretaria de 
Agricultura e Produção à Secretaria de Viação e Obras Públicas, tendo: 

 
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 562, de 1973, da Comissão – do Distrito Federal, manifestando-se 

contrariamente às Emendas de nos 1 a 5, referentes à Secretaria de Agricultura e Produção e de nos 1 a 3, 
referentes à Secretaria de Viação e Obras Públicas. 

 
4 

 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 117, de 1973-DF, que autoriza o Governo 

do Distrito Federal a abrir crédito suplementar em reforço de dotações que especifica, constante do 
Orçamento do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1973, tendo: 

 
PARECER, sob nos 614, de 1973, das Comissões 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; 
– do Distrito Federal, favorável; e 
– de Finanças, favorável. 
Está encerrada a sessão. 

 
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 15 minutos.) 



167ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA, EM 31 DE OUTUBRO DE 1973 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. PAULO TORRES 
 
Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena – José Guiomard – Geraldo Mesquita – Flávio Brito – José Lindoso – José Esteves – 

Cattete Pinheiro – Milton Trindade – Renato Franco – Alexandre Costa – Clodomir Milet – José Sarney – 
Fausto Castelo-Branco – Petrônio Portella – Helvídio Nunes – Virgílio Távora – Waldemar Alcântara – 
Wilson Gonçalves – Dinarte Mariz – Luis de Barros – Jessé Freire – Milton Cabral – João Cleofas – Paulo 
Guerra – Wilson Campos – Arnon de Mello – Luiz Cavalcante – Teotônio Vilela – Augusto Franco – Leandro 
Maciel – Lourival Baptista – Antônio Fernandes – Heitor Dias – Ruy Santos – Carlos Lindenberg – Eurico 
Rezende – Amaral Peixoto – Paulo Torres – Vasconcelos Torres – Benjamin Farah – Nelson Carneiro – 
Gustavo Capanema – José Augusto – Magalhães Pinto – Carvalho Pinto – Franco Monturo – Orlando 
Zancaner – Benedito Ferreira – Emival Caiado – Osires Teixeira – Fernando Corrêa – Italívio Coelho – 
Accioly Filho – Mattos Leão – Ney Braga – Celso Ramos – Lenoir Vargas – Daniel Krieger – Guido Mondin – 
Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – A lista de presença acusa o comparecimento de 60 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão. 

Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr. 1º-Secretário. 
É lido o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

MENSAGEM 
 

DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 
De agradecimento de remessa de autógrafo de Decreto Legislativo: 
– Nº 246/73, (nº 383/73, na origem), de 31 de outubro, referente ao Decreto Legislativo nº 66, de 

1973, que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Gana, firmado em Acra, no dia 2 de novembro de 1972. 

 
OFICIO 

 
DO SR. PRIMEIRA-SECRETARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 
– Nº 290/73, de 31 de outubro, comunicando a sanção e encaminhando autógrafos do Projeto de Lei 

da Câmara nº 46, de 1973 (nº 1.368-B/73, na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 27 do Decreto-
lei nº 18, de 24 de agosto de 1966, que dispõe sobre o exercício da profissão de aeronauta. 

(Projeto que se transformou na Lei nº 5.929, de 30-10-73). 



OFICIO 
 

DO SR. PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Encaminhando à revisão do Senado, autógrafo do seguinte projeto: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 73, DE 1973 

 
(Nº 1.567-B/73, na Casa de origem) 

 
DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 
Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 5.130, de 1º de outubro de 1966, que dispõe sobre as zonas 

indispensáveis à defesa do País. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – O art. 2º da Lei nº 5.130, de 1º de outubro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art 2º – Nas faixas de terra aludidas no artigo anterior, a instalação de meios de transmissão de 

qualquer espécie e a edificação de prédios e de estruturas metálicas só serão permitidas após assentimento 
do Ministério da Marinha." 

Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

MENSAGEM Nº 332, DE 1973 
 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, e para ser apreciado nos prazos nele referidos, tenho a honra 

de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Marinha, o anexo projeto de lei que "dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 
5.130, de 1º de outubro de 1966, que dispõe sobre as zonas indispensáveis à defesa do País". 

Brasília, 1º de outubro de 1973. – Emílio G. Médici. 
 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 0158, DE 5 DE SETEMBRO DE 1973, DO MINISTÉRIO DA 

MARINHA 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
A Marinha dispõe de diversas estações radiogoniométricas na costa brasileira, as quais devido a 

requisitos técnicos de operação e de segurança local necessitam que lhes seja assegurada uma área 
mínima de proteção. 

A Lei nº 5.130 veio dar o apoio legal à pretensão da Marinha de proteger a operação das suas 
estações, incluindo em seus dispositivos a obrigatoriedade de obtenção do assentimento do Conselho de 
Segurança Nacional para os casos de instalação de meios de transmissão de qualquer espécie e, ainda, 
edificações de prédios, de ,estruturas metálicas, em faixa considerada corno de segurança àquelas 
estações. 

Esse assunto deu origem à Exposição de Motivos nº 0004/73 de 18 de junho de 1973 da Secretaria 
Geral do Conselho de Segurança Nacional à Presidência da República, solicitando aprovação para que 
fosse observado pelo Ministério da Marinha, no que tange à Segurança das Estações Radiogoniométricas, 
a mesma sistemática adotada pelos Ministérios do Exército e da Aeronáutica para os casos de proteção de 
Fortificações de Artilharia de Costa e de Aeródromos, que emitem seu parecer sem a prévia audiência do 
Conselho de Segurança Nacional. Essa Exposição recebeu o "Aprovo" de Vossa Excelência. 

O Conselho de Segurança Nacional, através do Aviso nº 108, de 26 de junho de 1973, participou a 
este Ministério a decisão do Exmº Sr. Presidente da República a respeito. 
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Este Ministério, através do Aviso nº 0626 de 9 de julho de 1973, deu a conhecer ao Conselho de 

Segurança Nacional a sua concordância em que fosse observado, com relação à .segurança das Estações 
Radiogoniométricas, a mesma sistemática adotada pelos Ministérios do Exército e da Aeronáutica para os 
casos de proteção de Fortificações de Artilharia de Costa e de Aeródromos. 

Finalmente, o Conselho .de Segurança Nacional, através do Aviso nº 122, de 16 d.e julho de 1973, 
solicitou a este Ministério propor ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República um anteprojeto de lei 
regulando o assunto de acordo com a sistemática citada. 

Pelo exposto, tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa Excelência a minuta de 
Mensagem ao Congresso Nacional e de Projeto de Lei sobre o assunto. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de meu mais profundo 
respeito. – Adalberto de Barros Nunes, Ministro da Marinha. 

 
LEGISLAÇÃO CITADA 

 
LEI Nº 5.130, DE 1º DE OUTUBRO DE 1966 

 
Dispõe sobre as zonas indispensáveis à defesa do País, e dá outras providências. 
 
Art. 1º – São consideradas zonas indispensáveis à segurança do País, as áreas compreendidas pelas 

Estações Radiogoniométricas de Alta Freqüência do Ministério da Marinha e pelas faixas d,e terras, com 
1.00.0 (mil) metros de largura, contíguas a todos os limites dessas estações. 

Art. 2º – Nas faixas de terra aludidas no art. 1º, a instalação de meios de transmissão de qualquer 
espécie e a edificação de prédios e de estruturas metálicas só serão permitidas após assentimento do 
Conselho de Segurança Nacional, que deliberará depois de ouvido o Ministério da Marinha. 

 
(À Comissão de Segurança Nacional.) 

 
PARECERES 

Senado Federal 
 

PARECER Nº 618, DE 1973 
 
da Comissão de Assuntos Regionais, sobre o Aviso nº 104, de 1973, do Ministro do Interior, 

encaminhando ao Senado Federal os Relatórios Preliminares de Desenvolvimento Integrado dos Municípios 
de Cascavel, Santana do Acaraú e Tianguá (Estado do Ceará) e o Plano de Desenvolvimento Local 
Integrado de Olinda (Pernambuco), para os quais solicita atenção. 

 
Relator: Sr. José Guiomard 
A localização de Olinda – que domina os baixos e as planícies do Beberibe – foi resultado de critério 

que ultrapassam o simples, caráter estético, historicamente sugerido como fator da escolha. Efetivamente, a 
necessidade de consolidar o domínio, a ocupação física do território doado por El-Rei ao Capitão Duarte 
Coelho Pereira, levou os portugueses – na época da divisão do Brasil em Capitanias Hereditárias – a 
escolher Olinda como sede do Governo. Essa interpretação encontra apoio em todos os atos de soberania 
praticados pelos nossos antepassados lusitanos, cujo denodo nos legou este País de dimensões 
continentais e de uma só língua e .de característica sociais perfeitamente identificadas. 

Tais conjeturas são necessárias quando o Ministro do Interior encaminha  
ao Senado Federal o Aviso GB/MG/Nº 0104, de 1973, "dando seqüência  
ao programa... objetivando a divulgação das informações, indicações e recomenda- 
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ções" dos Planos de Desenvolvimento financiados pelo Serviço Federal de Habitação e Urbanismo – 
SERFHAU. 

O Plano de Desenvolvimento Local Integrado da cidade de Olinda, Pernambuco, foi encaminhado, 
juntamente com os Relatórios Preliminares de Cascavel, Santana do Acaraú e Tianguá, Ceará. O Plano de 
Olinda está contido em seis volumes, dos quais apenas dois se encontram editados. Abordam todos os 
aspectos que interessam à administração, como se vê: análise da situação e tendências do 
desenvolvimento (diagnóstico e prognóstico); diretrizes para o desenvolvimento, com programas setoriais; 
plano de ação do Governo Municipal, com orçamento plurianual de investimentos; legislação básica 
urbanística; legislação administrativa e financeira; manuais de serviços; cartografia e anexos. 

Para que se tenha idéia do trabalho realizado, convém salientar que, em relação ao diagnóstico e ao 
prognóstico, a análise técnica abrange desde a formação histórica de Olinda à área metropolitana do 
Grande Recife e às funções de Olinda no espaço metropolitano, com a delimitação do espaço e as 
tendências de localização das atividades econômicas e aspectos institucionais. Dá perfeita dimensão de 
Olinda no contexto metropolitano e depois estuda a cidade – seu meio físico, sua localização histórica, seu 
sistema viário, os equipamentos e serviços urbanos, os equipamentos sociais e de serviços especiais, a 
situação institucional, as diretrizes de desenvolvimento, a orientação para dinamização da atividade 
econômica e para a organização do espaço urbano, as diretrizes setoriais e institucionais, enfim. 

Nos Relatórios Preliminares, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo e a Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste – como órgão do Ministério do Interior – dedicam especial atenção aos 
Municípios nordestinos inseridos no Plano de Ação Concentrada. 

O Relatório Preliminar sobre o Município de Cascavel se detém no diagnóstico e nas hipóteses de 
desenvolvimento. Examina a caracterização do Município – aspectos históricos, configuração geográfica, o 
quadro físico e os solos – e focaliza os aspectos sociais, econômicos, físicos e infra-estruturais; demora-se 
na apreciação da administração pública, nas medidas de aplicação imediata e nos métodos e sistemas de 
informação. 

Quanto a Santana do Acaraú, o trabalho obedece às mesmas diretrizes. O mesmo acontece, no que 
diz respeito a Tianguá. 

Efetivamente, o esforço realizado pelos órgãos do Ministério do Interior, no sentido de plastificar o 
desenvolvimento de Municípios brasileiros, precisa ser conhecido por todos os que acompanham a luta 
deste País para alcançar o pleno desenvolvimento econômico. 

Opinamos: I) que se procure divulgar as linhas gerais dos Planos de Desenvolvimento aqui referidos; 
II) sejam arquivados os documentos que instruem o Aviso Ministerial ora trazido ao conhecimento desta 
Comissão. 

Sala das Comissões, em 31 de outubro de 1973. – Clodomir Milet, Presidente – José Guiomard, 
Relator – Lourival Baptista – Wilson Campos. 

 
PARECER 

Nº 619, DE 1973 
 
da Comissão de Assuntos Regionais, sobre o Aviso nº 144, de 1973, do Ministro do Interior, 

encaminhando ao Senado Federal, os Relatórios Preliminares de Desenvolvimento Local Integrado dos 
Municípios de São Miguel dos Campos (Alagoas), Catolé do Rocha (Paraíba), Monteiro (Paraíba), Goiana, 
Gravatá, Pesqueira e Carpina (Pernambuco) para os quais solicita atenção. 

 
Relator: Sr. José Guiomard 
Com o Aviso nº 144, de 1973, o Ministro do Interior encaminha ao  

Senado Federal os Relatórios Preliminares de Desenvolvimento Local Integrado dos Mu- 
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nicípios de São Miguel dos Campos, Estado de Alagoas; Catolé do Rocha e Monteiro, Estado da Paraíba; 
Carpina, Goiana, Gravatá e Pesqueira, Estado de Pernambuco. Solicita a atenção desta Casa do 
Congresso para o trabalho. 

Os estudos ora submetidos à consideração desta Comissão são instrumentos concebidos com o 
objetivo de promover o desenvolvimento econômico dos Municípios de limitadas possibilidades 
administrativas e financeiras, situados na região nordestina. Visam a acelerar a implantação do Programa 
de Ação Concentrada do Ministério do Interior, do qual participam o Serviço Federal d,e Habitação e 
Urbanismo, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e o Banco Nacional da Habitação. Ao 
todo, foram realizados 28 planos preliminares de desenvolvimento, incluindo os que são agora referidos, e 
que focalizam os seguintes temas: 

I – Estudos preliminares 
a) Diagnóstico 
1. Aspectos econômicos 
2. Aspectos sociais 
3. Aspectos físicos e infra-estruturais 
4. Aspectos administrativos 
b) Hipóteses de desenvolvimento 
1. Situação econômica 
2. Ambiente social 
3. O meio físico 
4. Situação administrativa 
II – Medidas de aplicação imediata 
III – Métodos e sistemas de informações 
Na verdade, os Relatórios que o Ministério do Interior envia a esta Casa merecem apreciação 

demorada. Eles procuram compreender e expor, de maneira sintética, a estrutura e a situação global de 
cada Município compreendido no Programa de Ação Concentrada, com base numa visão analítica das 
partes componentes do quadro geral. Ao situar a metodologia observada, uma das equipes informa que a 
apreensão do geral mostraria sobretudo a posição do Município e de sua economia, na estrutura do quadro 
regional e mesmo microrregional em que se insere e em que as relações de apoio e as interferências 
intermunicipais caracterizariam as macroações necessárias e cabíveis. Diante desse entendimento, 
procedeu-se, como tarefa inicial, ao levantamento, a nível de gabinete, de todo o conhecimento documental 
sobre a área; depois, os técnicos efetuaram observação direta da região. Cumpridos os dois níveis de 
estudo, o global e o setorial, ficou assegurada a terceira etapa: a visão prospectiva do futuro da área 
municipal. Daí terem os peritos assinalado que, "nesse conjunto de procedimentos, os grupos especialistas 
que compuseram as equipes atuaram sob o estrito controle do coordenador, a quem, no transcurso do 
trabalho, couberam os encargos de organização dos dados e materiais coligidos, com estruturação das 
recomendações". 

Merece aplausos essa tarefa extraordinária. Nos Relatórios em exame, todos os aspectos de São 
Miguel dos Campos, de Catolé do Rocha, de Monteiro, Carpina, Goiana, Gravatá e Pesqueira são 
examinados em minúcia, dosados pelo caráter científico e técnico. 

Somos, portanto, favoráveis a que esta. Comissão tome conhecimento da matéria, e que os 
Relatórios Preliminares em referência sejam arquivados, para consultas futuras. 

Sala das Comissões, em 31 de outubro de 1973. – Clodomir Milet, Presidente – José Guiomard, 
Relator – Lourival Baptista – Wilson Campos. 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – O Expediente lido vai à publicação. 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Item I 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 96, de 1973-DF, que estima a Receita e 

fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1974, na parte relativa à Secretaria de 
Educação e Cultura e ao Departamento de Turismo, tendo: 

 
PARECER, sob nº 560, de 1973, da Comissão – do Distrito Federal, favorável, com emendas que 

apresenta de nºs 2-DF e 3-DF, referentes à Secretaria de Educação e Cultura, e manifestando-se 
contrariamente à emenda apresentada a essa Secretaria. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, tendo em vista o disposto no item 3 do art. 144 do 
Regimento Interno, as emendas não serão submetidas a votos. 

Se aprovado o Projeto, na parte referente à Secretaria de Educação e Cultura, as emendas da 
Comissão do Distrito Federal serão consideradas também aprovadas e, rejeitada, a emenda de parecer 
contrário. 

Com estes esclarecimentos, passa-se à apreciação da matéria. 
Em discussão o projeto, na parte relativa à Secretaria de Educação e Cultura e ao Departamento de 

Turismo. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria volta à Comissão do Distrito Federal, para redação final. 
 
Item 2 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 96, de 1973-DF, que estima a Receita e 

fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1974, na parte relativa à Secretaria de 
Saúde e Secretaria de Serviços Públicos, tendo: 

 
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 561, de 1973, da Comissão: 
– do Distrito Federal. 
Em discussão o projeto, na parte relativa às Secretarias de Saúde e de Serviços Públicos. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
A matéria volta à Comissão do Distrito Federal, para redação final. 
 
Item 3 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 96, de 1973–DF, que estima a Receita e 

fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1974, na parte relativa à Secretaria de 
Agricultura e Produção e à Secretaria de Viação e Obras Públicas, tendo: 

 
PARECER FAVORÁVEL, sob nº 562, de 1973, da Comissão: 
– do Distrito Federal, manifestando-se contrariamente às Emendas de nºs 1 a 5, referentes à 

Secretaria de Agricultura e Produção e de nºs 1 a 3, referentes à Secretaria de Viação e Obras Públicas. 
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A Presidência esclarece ao Plenário que, tendo em vista o disposto no item 3 do art. 144 do 
Regimento Interno, as emendas não serão submetidas a votos. 

Se aprovado o projeto, na parte referente às Secretarias de Agricultura e Produção e de Viação e 
Obras Públicas, serão as emendas consideradas rejeitadas por terem recebido parecer contrário. 

Com estes esclarecimentos, passa-se à apreciação da matéria. 
Em discussão o projeto, na parte relativa às Secretarias de Agricultura e Produção e de Viação e 

Obras Públicas. 
Não havendo quem queira pedir a palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria volta à Comissão do Distrito Federal, para redação final. 
 
Item 4 
 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 117, de 1973–DF, que autoriza o Governo 

do Distrito Federal a abrir crédito suplementar em reforço de dotações que especifica, constante do 
Orçamento do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1973, tendo: 

 
PARECERES, sob nºs 614 a 616, de 1973, das Comissões: 
– de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; 
– do Distrito Federal, favorável; e 
– de Finanças, favorável. 
Em discussão o projeto. 
Se nenhuma dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
projeto irá à Comissão de Redação. 
Esgotada a matéria da pauta. 
Sobre a mesa, a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 117, de 1973–DF, apreciado na Ordem 

do Dia da presente sessão e que, nos termos do parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno, se não 
houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 1º-Secretário. (Pausa.) 

É lida a seguinte redação final: 
 

PARECER Nº 620, DE 1973 
 

da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 117, de 
1973–DF. 

 
Relator: Sr. Cattete Pinheiro 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 117, de 1973-DF, que autoriza 

o Governo do Distrito Federal a abrir crédito suplementar em reforço de dotações que especifica, constantes 
do Orçamento do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1973. 

Sala das Comissões, 31 de outubro de 1973. – Carlos Lindenberg, Presidente – Cattete Pinheiro, 
Relator – José Lindoso. 
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ANEXO AO PARECER Nº 620, DE 1973 
 

Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 117, de 1973–DF, que autoriza o Governo do Distrito 
Federal a abrir crédito suplementar em reforço de dotações que especifica, constantes do Orçamento do 
Distrito Federal para o exercício financeiro de 1973. 

 
O Senado Federal decreta: 
Art. 1º – É o Governador do Distrito Federal autorizado a abrir crédito suplementar ao Orçamento do 

Distrito Federal, para o exercício financeiro de 1973, até o limite de Cr$ 248.063.100,00 (duzentos e 
quarenta e oito milhões, sessenta e três mil e cem cruzeiros), em reforço de dotações consignadas às 
Secretarias do Governo, de Educação e Cultura e de Saúde, constantes da discriminação do Anexo II a que 
se refere a Lei nº 5.865, de 12 de dezembro de 1972, conforme a seguinte especificação: 

 
I – Secretaria do Governo 

 
3.0.0.0 – DESPESAS CORRENTES  
3.2.0.0 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  
3.2.6.0 – Reserva de Contingência.......................................................................................... 205.313.100,00 
  

II – Secretaria de Educação e Cultura 
 

3.0.0.0 – DESPESAS CORRENTES  
3.2.0.0 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  
3.2.1.0 – SUBVENÇÕES SOCIAIS  
3.2.1.4 – ENTIDADES DO DISTRITO FEDERAL  
 – Fundação Educacional do Distrito Federal  
 01 – Pessoal e Encargos Sociais.......................................................................... 20.000.000,00 
   

III – Secretaria de Saúde 
 

3.0.0.0 – DESPESAS CORRENTES  
3.2.0.0 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  
3.2.1.0 – SUBVENÇÕES SOCIAIS  
 – Fundação Hospitalar do Distrito Federal  
 01 – Pessoal e Encargos Sociais.......................................................................... 22.750.000,00 

 
Art. 2º – É o Governador do Distrito Federal autorizado a distribuir a importância prevista no inciso I 

do artigo anterior, mediante créditos suplementares às Unidades Orçamentárias constantes da Lei nº 5.865, 
de 12 de dezembro de 1972. 

Parágrafo único – A autorização deste artigo é acrescida à constante do art. 7º da referida lei. 
Art. 3º – Para o atendimento do crédito suplementar autorizado nesta lei, serão utilizados os recursos 

de que tratam os incisos I, II e III do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, na forma 
abaixo especificada: 

 
I – SUPERáVIT FINANCEIRO, apurado no Balanço de 1972................................................. 4.938.638,00 
II – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO....................................................................................... 237.196.462,00 
III – Anulação parcial das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 5.865, de 12 de 
dezembro de 1972, das seguintes Unidades:  
  

Procuradoria-Geral 
 

4.0.0.0 – DESPESAS DE CAPITAL  
4.2.0.0 – INVERSÕES FINANCEIRAS  
4.2.1.0 – Aquisição de imóveis................................................................................................ 400.000,00 
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Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação  
  

4.0.0.0 – DESPESAS DE CAPITAL  
4.1.0.0 – INVESTIMENTOS  
4.1.1.0 – Obras Públicas............................................................................................................ 1.050.000,00 
  

Departamento de Turismo 
 

3.0.0.0 – DESPESAS CORRENTES  
3.2.0.0 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  
  

Secretaria do Governo 
 

4.0.0.0 – DESPESA DE CAPITAL  
4.1.0.0 – INVESTIMENTOS  
4.1.2.0 – Serviços em Regime de Programação Especial.......................................................... 2.514.800,00 
4.3.0.0 – TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  
4.3.7.0 – Contribuições Diversas................................................................................................ 1.593.200,00 
  

Serviço Autônomo de Limpeza Urbana 
 

3.0.0.0 – DESPESAS CORRENTES  
3.2.0.0 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  
3.2.7.0 – Diversas Transferências Correntes............................................................................... 320.000,00 

Parágrafo único – Os recursos discriminados no inciso III deste artigo serão deduzidos dos seguintes 
Projetos e Atividades: 
PRG/1.002 – Desapropriação de Imóveis................................................................................... 400.000,00 
DEFER/1.021 – Construção de Centros Recreativos e Desportivos no Plano Piloto................. 1.050.000,00 
TUR/2.002 – Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo................................... 50.000,00 
SEG/1.105 – Planta Cadastral do Distrito Federal...................................................................... 1.593.200,00 
SEG/1.106 – Planos Especiais de Trânsito e Rodovias............................................................. 2.514.800,00 
SLU/2.039 – Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana................ 320.000,00 

Art. 4º – Os valores de que trata o art. 1º integrarão as seguintes Atividades: 
PROGRAMA 01 – Administração  
SUBPROGRAMA 08 – Planejamento e Organização  
SEG/2.006 – Manutenção das Atividades da Secretaria do Governo................................... 205.313.100,00 
PROGRAMA 09 – Educação  
SUBPROGRAMA 04 – Ensino Fundamental  
FEDF/2.032 – Manutenção das Atividades da Fundação Educacional do Distrito Federal... 20.000.000,00 
PROGRAMA 15 – Saúde e Saneamento  
SUBPROGRAMA 05 – Assistência Hospitalar Geral  
FHDF/2.038 – Manutenção das Atividades Médico-Hospitalares.......................................... 22.750.000,00 

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Sobre a mesa, requerimento de dispensa de publicação da 
redação final que vai ser lido pelo Sr. 1º-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 238, DE 1973 
 

Nos termos do art. 359 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de Lei do Senado nº 117, de 1973-DF, que autoriza o 
Governo do Distrito Federal a abrir crédito suplementar em reforço de dotações que especifica, constante do 
Orçamento do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1973. 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 1973. – Cattete Pinheiro. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres): – Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da 

redação final. 
Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-la, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada a redação final. 
O projeto vai à sanção. 
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Em virtude de deliberação do Plenário, dias 1º e 2 de novembro não serão realizadas sessões no 

Senado. Assim, esta Presidência irá designar a Ordem do Dia do próximo dia 5 de novembro, segunda-
feira, que é a seguinte: 

 
1 
 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 
610, de 1973) do Projeto de Lei do Senado nº 87, de 1973, de autoria do Sr. Senador Benjamim Farah, que 
acrescenta parágrafo ao art. 521 da Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a assegurar, ao exerceste 
do mandato sindical, o direito de perceber ajuda de custo a título de compensação de despesas de 
representação. 

 
2 
 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 
578, de 1973) do Projeto de Lei do Senado nº 105, de 1973, de autoria do Sr. Senador Saldanha Derzi, que 
dá o nome de "Senador Filinto Müller", à BR-163 que liga São Miguel D'Oeste à Fronteira do Suriname. 

 
3 
 

Projeto de Resolução nº 23, de 1972, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera o art. 392 
do Regimento Interno, e dá outras providências, tendo: 

PARECER, sob nº 579, de 1973, da Comissão: 
– de Constituição e Justiça, pela prejudicialidade. 
Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 40 minutos.) 
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