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vada, de medidas que proporcionem
a.os produtm:es crédito suficiente, no
t.empo oportuno e s,_ prazos adequados. d>e forma: a. possibi1i?r-lhes a
apEcação das técmcas e ensj..llamentos
recebidos, com vistas a.C? aumento ga
:produtividade e co~equ~nte elevaç_ao
da ·•·enda da propnedade rural.
9 promove:- medidas no sentido de
Serém a".oecruradas condições adequadas à é~:rllerci~lização ctos p~odutos
agricola<>, através de u_m VIgoroso
- proo:ram.1, compreendendo.
classificação de
. a; padronização
produtos;
. d .
· b) instituição de um s~ry1ço e mformação sôbre as cond1çoes e~ te~
dências de merc~d?S e cotaçao ae
produtos agropecuanos;
c) instalàçãc de mercados e centros de ·abastecimento;
d) facilidades. para ~ escoamento e
distribuição dn produçao;. ~
..
e) consolidação e amph~çao do .s1s~
tema nacional de armazens. _e s1los,
fazendo exect~tar o plano Ja aprovado;
· d"
·r· d
f)- aplioação, amp~a e xvers1 Ica ~·
Qe uma firme polrtiCa de preços nu-

e

nimos.

·10. desenvolver intens'? programa
de fortalecimento do movimento cooperativo1 melhor <'.ssistindo as COOJ?ertttivas existentes, promoven_do ~ C!la.ção de novas unidades ~ mstitmndo
cursos de formação e tremame~to de
administradores para essas ent1dades.
11 tomar a.:; medidas administrati·vas 'e legais conduc~nt~s à_ promoção
e estím'..llo da sindicahzaçao rural.
12. contsituir na Justiça do TraJ:>abalho, como setor especializad_o, a Ju~
"tiça Rt,~ral, com· caracteris~1cas proprias a. :serem fixadas em le1.
.
13. promover a dinamização do MtTustério dU. Agricultura, para o pleno
desempenho da funçã_o. de orientaç~o
·e coordenação da poht1ca agropecua.L'ia do Pais, mediante:
a) refomul:;.~ã.o de princípios e métodos de trabalho, como base para a
programação e execução de suas ati-

l-'idades;

b)

·

.

"" segtJ 1"nsincêro a.o-radecimento pela ma~
abril de 19f).1, no qual não só se------c·--.d
menonv1 ar para inte•J·a·
., - lo ,_..,
;J
cionam
nome.=; dw compcnen~es do tb nomes;
~:~~r .~d;;~rij~~g:r:~le~a ~~:p~6~
Grup~ de Trabalho; como !a~bem se
senador :Milton Campos, Deputad'J
me quan-do indicado para o alt'""l
recristram os intuitos e ObJetlVOS que B?.i b~.sa Lima Sobrinho, Deputado
pô.s'to de Membro ~o Conselho Na-:'.
t.ir~ha em vista o· Presidente da Repú:. i'le.stor Duarte, Deput.a.do Fernando
cional de Ec01:wmu1...
_ t:
blica."
Gomes, Inácio Rangel, .o:swaldo Gussou gratíss1mo pela _apr.:waçao ~
''MEMORANDO. DA PRESIDBNCIA mão, Jader Andi-ade, da Suíle11e;. Rôos sufrágios que me ft;>ram d~do
DA REPúBLICA DB: 18 DE
mula de Almeida, Tomaz Pompeu de
na sessão em que fm . aprecladfll\
ABRIL DE 1961
Accioly Borges, João Napoleão de Ana mensagem do Executivo a res ....
drade, da ABCAR; um repr~.sentante
peit.o.
;
ConsJderando que dentro do plano dJ Mm:stêrio da Agricultura, um reTendo sobrevindo o recesso par-;
de reformas de estrutra da econop1ia pz-esenrnnte do- INIC.
lamentar, 'mí.O pude, Jogo que ti·.,.'
brasileira atingiu-se o estagio em QU(;
lO.S. Ex'l- 0 senador Milton Camve conhecimento do generoso
gesto do senado, -desincumbir-me
se torna' necessária a realizaçã-o de pcis já está convidado' por mim para
uma Reforma Agrária, tanto para a. coordenar os e~tudos. _ Jânio Qua· do dever de inanifestar a minh~
inte::tract., 0 das populações ainda lcS- dros·•.
,
gratidãO aos nobres senadores,'
"
·
cuJ·a
franhas
à ec:mom1a,.
merca d ~s d
Cem a inserção dêsses textos, Sr.
ceu. atitude tanto me desvu.ne~,1
País, quanto para a 1mp!antaçao ~a Presidfmte, acredito que o
Sênado
base agrícola necessária a seu crescl- terã mais um elemento para o exa-·
Escolho o càro amrgo ;:ara aju~
menta indu.st::ial.
me do assunto, e um elemento que
daf.me . nesta agradável tarefa.,'
. 2, Cc·n.siderando a. complexidade da não se limita a uma dissertação, mas,
não sOmente porque o tenho co ..,·
referida Reforma e a necessidade· de o))ietivamente, concretiza
as idéias,
mo meu amigo, companheiro de
conjugar, para sua ade':lu~~~ rea_iiza- 0-rll a::-t-iculado ou em formulação prepartido e coestaduanc, comt: tnm-'
ção, medidaS de ord~m _JUnm~a, fiscal, cisa. E isto caberia, talvez sem imbém porque lhe devo um a·~:-adr.M,
crediticia.s, de assistenc1a so·Clal e tec- pertinE·ncia, fazer uma
observação
cimento especial de ..-e<'. que. na.
nc.lõ2,icas~
sôbre a nossa vida p4bllça pestr. moocasião exercia a .a1•,·,; lideran~~a.
.3. Consider-ando como já· sublinhou ..mento.
da maiõfia.
a .::.:rensagem Presidencial, que o objeBtamcs, rEaimente, numa- hora de
Com um cordial abr.tçJ, fírmo ..
tivo da Reforma Será pot côbro tam.o muitas inquietações, em que o embame·..- Ap·ilónfo Sa:~•
aos latifundiários
econOmicamente te das idéias é, por as.sim dizer, ner· · Fica, assim. cumprido o ,J.eseJO do
marginais ou objeto de Utilização pre- vaso e aflito. Cada tema QUê int~res- eminente ·ex-Senador Apolô:liO t_:,;.Jes e~
datória, quanto a utilização da terra sa. à opinião pública c que afeta o antigo Vice-Presidente d~s{a Casa-,
para fina.lid.ades especulativ~s,.. tal futuro do nosso País, pode ser, fàcil- cuja escolha para membro dn cansecomo acontece na.:; zonas p·enfencas <nente, objeto de
dissertações bri- lho Nacional de E!!c-nomla fui aqui
de quase todos os núcleos urbanos do lhantes, eruditas e eloqüentes. Mas aprovada, por unânimirl~~~~~·
Paí.s;
isto não basta, porque não é difícil.
Era o que tinha a dizer. (Muito
4. Considerando que deve a Refvr~ o que não é fácil é reduzirem-se e.ssas lJem!J.
ma abranger a criação de um sistema idéias, essas dissertações, essas opi~
SR. PRESIDENTE:
0
de ccerçõe:s a fim de incentivar a va- niõe.s. a textos obj'EtiVt'\.
.
Daí a conveniência que havena em I r·rJo hã mais otadore.s t.:1sc·:·1Los.
lo:rização pr-üdutiva da propriedade as
quais iriam de.sél.e a:s penalidades tri~ que ne.<õta hora, e.m nosso País, se di_s- i
':d:1. mais havendo que !·.nnar, vou
butárias até a sua-transferência ef-3- sertasse menOs e se formulasse ms.os,
·:ar a scssao.
tiva para cs que a queiram explorar porque, então, saberia~os o que p~~1- ·
· :oign.:> para a da
er benefkio da comunidade;
sa c-oncretamente aquele que ununcw ~.-.. a 19, a seguinte
5. considerando a necessidade c e, sua:s idéias.
/.
ORDEM DO Oii'l.
pela reforma agrária, dar cumprimen~
Falar-se po-r exemplo, em reformas
to aos preceüo-:s _constitucionais que
ORDEM DO DIA
determinam a fix~ão. do b0mem à dl' base é o que pode haver de ma1s
Sessão de 19 de F'ev.Jt'eiro de 196~
t·eórico
não
direi
de
mais
vão,
porterra em condições adequadas à ::.ua
{Segunda-feira)
dignidade, a ~once1tuação da prio~i que, de qualquer forma, da ~xp~.sição
Discussão única do Projeto de Le1
das
idéias
resulta
muito
proveito,
mas
dade em funçao do b-em eslar social
da Câmara n° 129, de 19fil (n~ 2.675,
e a desapropriação por interêsse .so- para como esta, falar-se em refor- de 1961, na Casa de l,rigem), que au ..
mas
de
base
é,
por
assim
dizer,
um
toriza o Pode1 Executivo a abrir, p~los
cial;
s. Consiç.erando que a Reforma do prccesso demagôgico. po-rque se Ministérios da Educação e Cultura, da
acena
para
o
povo
com
a
expectativa
Justiça.
e Negócios Interiores, da S::túRegimr: Fundiário torna. essencial dentro do programa antiinflacionário, de construção, de elaboração, de im- de e do Trabalho, Indú:stria e Comércombater a aplicação de di.sponibili- plantação de grandes refo~mas. E, cio créditos especiais, no montante de
dade à margem de mothação econô- entretanto nem sequer se diz preo:::- Cr$ B.• OQO. 000,00, . d_est,in::!.C.üs . às . iD:stlsantente e'm que elas consistem. As- tuições que espectflCa, tendo
mica.
sim com a .refoniia agrái-ia; assim. Parecere$ , favoráveis sàb ns .-. 909 e
·-.<
7. OGnsiderando O desequilíbrio de com a 3 demais
reformas de que o 910, de 1961, das Comissões de
- Constil.uição e Justiça e de
estrutura do atual processo do desen- Pais precisa.
,.
~
Finanças.
·
volvimento nacional e a nece.ssidad-e
Por êste motivo, entendo que a
Está el).Cerrada a sessão.
de compensar a paupcrização relativa apresentação de um texto formulado
que O setor prim)irio da economia dO .devidamente é, de qualquer forma.
a.evanta~se ·a sessão às dezesse·
te horas e quinze minutos),.
Pais vem relevando face aos derriais' Ullla contribuição valiosa. Evita. que
estágios da produção;
estejamcs no dominio do verbalismo
s. Considerando que ttma política ou, ainda, no domínio do puro debate APARTE DO SENHOR SENADOR
de elevação social do proletário brasi- da,<; idéias, e, com isso, estamos, .ao
VIVALDO LIMA AO DISCURSO
leiro impô.s a reforma agrária para· contrário, concretizando o pensamento,
PROFERIDO PELO SENHOR LIque ·se pos.sa estender ao trabalhadvr clareand-o as idéias e acenando para o
MA
TEIXEIRA NA SESSAO DE
rural, com realismo e eficiência, as povo, não com expectativas vagas mas
13 DE ... FEVEREIRO CORRENTE,
garantias· da legislação trabalhista, co-m compromissos preciosos, que são
QUE SE REPRODUZ POR HAVER
bem como as medidas de assistência os que se concretizam em textos le·
SAíDO COM INCORREÇõES.
social e de créditos indispensáveis ~o gai.s.
.
.
seu bem-estar e a melhoria de sua
Era o que tmha. a dtzer. <Muito
produtividade.
bem! Muzto bem! Palmas. O orador
......................................
é cumprimentado) •
9. Considerando· que a. Reforma
l
o Sr. VlValào Ltma - Mmto bem!
O
SR.
PRESIDENTE:
Agrária., como a entende o Govêrno
1
o nobre orador permite que prn tlc!pe
dependerá tanto do estudo de :necti'rem a palavra o nobre Senador d(l debate?
das e índole legislativa quanto de ma- Victorino Freire.
O SR. LIMA TEIXEIRA
Pois
téria..c; objetos de providências regulanão.

oo

°

recomposição de seus quadrÇJS
e adrr.inistrativos e execuçao
-de um intenso trabalho de treil).amento de pessoal;
c) comple.merJtação do sal_ário _ ~e
Jessoal têcmoo de nível umverslta~rio mediante .L concêssão de vantagells ·autorizadas ila legislação Yigen~
te de forma a serem alcançadas baseS· 1de remuneração mais conformes
com a situação de rnercadÇl de tra·
balho;
d) canalização de recursos finan;elt·o.s suficientes, que sejani aplicados
c0m a. necessária flexibilidade e nas
(JOCa.s ádequa.das ao ciclo das ativi.;..
jades agropastoris.
· Finalmtnte, de acôrdo com a praxe
hi consagrada na administração pú·
)uca brasileira, seria aconselhável a
:riação de um Grupo Executivo, em
3'.1bstituição a êste Grupo Informal
je Trabalho, que ora se extingue ))elo
::umprimento da missão que Jhe foj
:ometida, a fim· de preparar e suge·
~·!r os atos administrativos e coordenar as· medidas necessárias à exe.::ução das indicações objeto dêste do~amento
preparatórias para a im:··.u:ntação da Refonna Agrária, até
:i~:e seju. instalada p_ SUPRA.
mentare.'i.
SenadJJ' Milton Ca.mpoi
Por D. Fernando Gomes
DETERMINO
D. Helder Câmara
ProVidenciar imediatamente a consI?rof. Tomaz Pompeu Accioly Bartituicão do grupo i.n.formal do tralJg,";~&
.
lho a fim de definir a agenda das meDeputado Ernani Maia
didas re<:Iarna-das pela implantação da
Dr. Ivan Luz
Reforma Agrária, com a elaboração
Presidente dó IN'IC
do
Estatuto da Tern,.
Prof. Inácio Rangel
O grupo de trabalho poderá, outr:JSDr. João Napoleão de Andrade ?re.:.idente da ABCAR
sim, indicar providências de pw:1.to
Dr. Janes Angelo de Souza - Mi .. alcance, objeto de decretos, ou outras
"Jistério d:t Agricultura
medidas executivas, que possam exDr. Edg:ar Teixeira Leite - Collfe~ primir as diretrizes da política do Go~eração Rural· Brasileira••.
vêr_no e o seu propósito de urgente·
Finalmente, convém seja consigna~ mente, adotar p1·ovidências cor.c1o,~~as,
o o próprio memorando da Presi~ principalmente no campo de .auxilio
f~rlcla da Reoública. datado de 18 de Creditício e da a.c:.si.stêncfa. !locia.t.
~{·cnicos

"PD'
.. J
~.l

I

-

O SR. VICTORINO. FREH<E:

O Sr. Vivaldo Lima - lVrais um~
vez, quando se agita a que.stão petroJífer ~ n'l Brasil, interfiro nos deb:ltes,
sobretudo para defend-er nossa ngiáO,
no tocante a êsse intrincado problemu que tem desafiado a argúcia dos
renomadc~ técnicos ela Petrobrás. Renomados entre aspas. Já declarei que
<Lendo):
o caso dn Petrobás é caso de oolicla
e polícia patriôtica, nacionnl. À ca~
Rio, 7 de fevereiro de 1962. 'missão P3.1'larr~entar de lnqu~rito,
Prezado amigo Senador Victo- creio. nã•1 formulou conclusão pt:orino Freire
missóra relativa às pesquisas na reNa impossíbUidade de ir agora gião amazônica. Agora. com o novo
a Brasiiia, peço-lhes, meu caro se- Presidente da Petrobrás, parec2-me
nadar Victorino, a· fineza de apre- que está sendo csclarer.jdJ.l a situaçJo
.sentar por mim aos nobres Sena- Há poucos ·ctias, a Nação soube de
tinrp;:. de todos os partidos, ~-meu nova p..:rfuraçãO amazôntco . !-Jl·;üs

(Sem revisão ao orador) - Senhor
Presidente, ausente, há vários dias
dos trabalhos desta Casa, ao aqui cbegar, recebi do nosso eminente ex-colega, Senadçr Apolônio Sales, • a seguinte carta, que me permito dar co ..
nhecimento ao Senado.
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m.~ a.- vez o vale m?sPr?u que _po~sui mais afetuos3..? re~aç.ões _e e. q~~m, tri- f p_es:-.oal, ocorria. a. circ:unstância_ par~
o, SR. AFONSO ARINOS ~ Com
petrolro. No m-aruclPlO de Care1ro, butava o maiS smcera re-5.P8HO.
de que na mmha mocidade, mu.:to prazer.
1 t1cUlar
DJstrito de Mirac~uéra,. o petróleo
Não posso também, · Senhot Prcsi- ~ aco:rllpanhando meu pai, que foi <eO Sr. Aloysio de Ca;valho
E'
jjorrou com tal impetu~sldade Que dente; deix~r ~e juntal' nün•1a. pa111:~ presentante permanente c'> Brasil na j~sto acentua1·, nesta passagem ~o·
deve !er alarmado os técmcos da Pe- Y!'a _c e spmo as que~ há pouco, bn- antiga Liga das Naçõ~, ter passado 1discurso_ de V. Ex~., G.Uc o Delegaao
t.rn.bras. com base em novos estudos, !hantemente_ pronunc10u f( nobrJ rc- cêrca. de dJis anos. de minha vida por 1cto.Bras1I,- Embatxador Mello Franficaram de opinar dentro de poucos presentante do Pará, Sen<!. -.v r Pau: o assim diz.::· dentro daquela anteces- co - representou, com ;J.dmi7ável lu1 cidez e seperidade, o pen.sàmento
. dias e, até hoje, não tivemos· notícias 1 Fender ,em bomenagem à rnemóna sara das atuais ·Nações Unidas.
do
.. a resp_eito. Quer dizer, há o propósi- do Senhor Ant~nio Joaqul~ d·~- l\iliU·Pude, })Drtnnto, com uma simples J Brasil _ao declarar à L1g:a das Nações
• jto deliberado ·de e~conder os res_!llta~J ra Andrade, pa_I do no.sso Pr{!.Sident:e, 1·ememoração de fatos e comparação' que_ o nosso pais_ se retirava do con~
do~s das perfuraç~es n~ Amazf?ma. meu ,velho arrugo, Senadn por Sao J de :::lbflcões, estabelecer, para meu! vm.o dessas Naçoes.
.
_ j'I'~dn.s_ as perfu_raç~es sao p:one1ras. Paulo.~
p:-óp,io uso, as analogias e as d1fe-~ o SR. AFFONSÓ ARINOS _ se.. s... ~ao. explf?~ave . .., c!='meicralmente
Tive a honra de conhe.::e; aquê!e rençs.s que aproxunam e que sepa:: nhor Presidente, agradeço ao me1t.
r~
io.t~~b~~~O ~ão t;cm~ SUSpel- ilustre brasileiro que t-~nl1a.., de fato, ( rí!-m as duas gl'~nd~S tentabvas hlS- 1nobre colega que sabe llllllto bem O
dex 0 fat'õ ·de quê qualq~ef. soe Jscon: a consciênct:> púb1Ic.a no c-xe-,·c!C'O das 1 t!?r~cr.s· aque_l~, mlCiadn. sob .os au~- f quanto sensiblllzado e honroso conf enetre
no sÚbsolo ::!O c
n a qu: atividades da empresa p~·1vada.
f plCI~s. e seg~undo as di~·etrt_zes ao l Sldero
o aparte coro G.Ue acaba de
ff.onqs d"' Plctros cté rofu~C?d d 2 cen
Era um exe1...:)lo para. n0ssas gera- 1Pl'eswente W1lson, e a que !01 _o re-i abrilhantar o meu discurso. o meu
1c~ Jorra'i_. Petróleo J'ão têm \~e,df~= çõf~ de como tt atlvtdaà't d'l emprêsa 1sultado. do entend1!11ent_o dos lideres velho amigo e t1ustre JUIUta brasli)crdiçados portaúto os recursos eda pnvad~ pode ~er ex~rctda na. com- Lmundiais, en1 segmda a Se g u n da leiro, Senado1· Alo.fsio ae carvalho,
Fc~--robr>ás.' No entanto, na. admims- p:eensao e na exeew;a~ dà.ql 1 f::~~s s~r-~f C:rande -d-ue;ra.
, , .
to~ou em uma. cord_a -.- t o sabe pertra-çã-o do Gn.L ldálio S::trdemberg lC- vtços s~cuus q.ue a~ prop? t m.~1 e111a
Claro _esta que, utopwsqnente, a 1f~t~amente - sens;.ve. Bo meu cora-d:uztram-se consideràvelmente as pes- concepçao de ~mpresa, .!a~ 1 to na eco- c~mstruça 0 d~ um org~nismo mtema-~ ç_ao. Espero que, daqm a 35 anos, o
~Qujsas na n;gnio. E ate mesmo cogi- nmma como no Due-:w COl11E:rclal, \ e:ona.l que v1esse sen1r de pnnto de ulho de 11m ae noo Uú.S c<.:~" .la nes~a
ltou d~ fechar 0 Escntóno da Petro-- re.ssaltam.e t?l"na;_n ev;den~es.
. le!Jlllhbrío. de d_t:!bates, de controv~r~ casa. dando um ap_l~té_ ao Llh:> ao
{brás·e, 11 Belém . .Esse ê 0 mesmo GeSêfl;hur P~es1den~e. o mot_:vo da mx-~ sms. e de soluçao dos problemas m- 1 o!.!tro. que estiver na t!"l)ti!la, tratan-·
tne!'a.l que nossu bravo e distmto com- 1 nha mscnça.o para a sessao . ele ~~Jê tcry:m~IOil~is, ~ é. contemporânea d::tl c> o de assuntos como est~ ...
p"l.nheiro Caiado de castro acha que 1 f01 o campumeno do meu aeiiel de propna. cxi-stencra do Estado McderO Sr. Aloy~o de Carmtho - Lem~eja. hom ~m que uão gosta de nubU-~ trazer ao ~elladr;t o ~;;lato, tanto no, desde que _se constituiu, no Sé- j b!o-me, perfe1t~mente, haver lido um
. üdude. Tr 4 ;a-se de pessoa a ·quan quanto .,_pos.si·:el_ c~rcut~~ ... ncmdn, dos j culo XVI, a. figura_ do Estado Mo-. "t;óPlCO de. um JOrnal pans1ense q~e
!faço, na. sua passagem pela· Petrobrás res~1ltados da ~m~sao que me fo;. con~ l derno. a esperança na. c:ons.truçã.o de, cu.z1a que o M1mstro Mel! o Franco na o
~numeras restnç.6es. Est-ou_ avançantlÓ fenda ~elo Governo da Repub~Ic>. e ~o um orgamsmo mternacional que \'ies- , poder1a _ter dESIJmpenhaav meihor~m
'/Qeu1aiS. QUe1"0 r·efen:·-me não só ao que· ace1te1 com oons~nt•me-r.to d~.:> I i .<;.e- dectdlr entre os conflitos, arbitrar 1papel. t~o mgrato, pelo . menos naCo:onel Idalw sardemberg, com-o ao Casa, ·O~ seJa. t\ 1mssao de ::restthr :; j' entre as dtficuldades, ocorreu desde J aprec1açao geral_. com aqu~les de fs.zcr
. coronel Janary Nunes e a GeOl.Mw l delegaçao que o nosso <)Jls ~nVlo ..t a logo r.os pensadores. Juristas e ftlóso- o_ Brasil se retirar da Ltga das Na~ERrroso. E' a razão pela qual.os ama- , 16l Assemblem.•Getnl cta,s :::--lucoes Um.- fos.
lçoes.
_
,
.zonenses, sobretudo. sempre mamfes .. 1 das, a qual ~e rea!1zou em Nova IOl"o ·exemplo mais· conspícuo dessa~ O_ SR. AFONSO ARINOS- :vltuto
taram uril alto gn~u de revolta quando . que, a part:r de meados de se tem· tentatiVa. é, como todos sabemos, a obr-igado, Sr. Presidente, 9:0 nobre
;se refei e_!11 a atuação da Petrobrás em bro do ano ?~.ssad? e que .~m~n con: fafn:OSa ldéta de um orgamsmo inter- ISeJ:?-ador.-. ,Para que se. tenna ·uma
sua regmo. Estou, mesmo, estuctándo tmua em cUl.•J, VLSt~ ,~.u~ a ... ua se naCicnal do Padre Vit-ória, mas, real~JldéLa pte\Ia de como se cte.:.envoly_eemenda a legislagâo da Petrobrás, de- 1gundu f-ase. a su~ :p.o.t~_ ....çao aH!_da mente. a pcssihilidade de s.e mtegra- :ramos traba~hos da XVI A:ssemble}a,
te:.nunando que as áreas abandonadas 1prossegue n~. se::~e da Ol'JU!"I.IZf!Çao, rem junóca e politicamente os Es- ,d1re1, de _mícl'O, ~u~ a XV AseiJ?.bleta
{P_Dr ~sse orgão consideradns mcomer~ co:.n ~ proposüo de termmar ou d~ ts.dos em tôrno de um núcleo tecm-jfOl ~jmats dramuhc;-, a ma:ts... VlStosa
é!3.\'elS, passem a ser exploradas por conclmr alguPs pontos da agenda qu ... camen""e organ•zado est vem de fa- c cxc.tante no sentido - dlg... mcs trnmas _nacionm.s, com capiÍai cem por ficaram em suspenso.
to, da ~.-Llga d~ NaÇões~ foi 'renova- j' exten1o. e teatnl.
.
-cento tiras 1 Ie~ro. I~o _fará cem que 0
Honra;_rrun co~. ~ .,ua .. presen~a- a da, reVIgorads e ampliada no Orga- ...Lembiamo:nos do que fDl_, ~-quêle
Erastl, por mteunedJo da IniCiativa Delegaç~o _do. B,a.:sll vanos conoH'S- llização das Nações Unidas,
ps.lco. llummado pela C~l;.O.::.ld_ade
pr1 Vada, venh.:r -a aiTancar 0 petro:eo SlStJs b. . asilenos, colegas desfa e da! Pam ue pcssan1os f e·
·ct· !mundial, .ao qual comparece1am hde,da Amazõr~ia.
outra Casa do Congresso, Senador l'e lSa qo
.
. az I ~ma 1 eia res e dirigentes de numerosos países
·
Ruy carne1ro, Delegado, e Jeffer 1 n l P e · embma; mmto ra~Ida. do elo r;nmdt> e a profunda dramattcida0 SR. LIMA TED..'"EIRA _ M .t { de Aguiar Lages, que mtegral'am a q~artod eraNa ~.gau daJ Naçoes bd1fe- 1d~ c;tos debates que se feuram no de0
'1'"'r?.d"Cldo., ~llob•· sen
. - ~~ 1 Delegação na qualidade de observado- r 1 e as ~çoes m as as!a llclllllO do ano de 1960.
f~"' · - _ ~o
.e
adoi V1va.do · res parlamentares· Deputados João que nos recotdemos de que a ela nao
Mas tenho a imp•·es.são de que se
}i=;!rri~le~~,~~:~'t~.d~s- ~~~ia~:;~e;gt?- Cleofas e Jose sárnei. deleg~dos. e pel·tencf~n, _ne~ o~\ Estado; Unidos. .exam1~armos,~ pelos ;e~s resultados,
•atual Pre.:n.dent"' d~ Petrobrás de q~~ Josué de castro, Guilherrnino de Oliw nem a
mao avie 1ea.
XVI_ Assemble1a, veremos que ela re. {noras pesqmsa;;... sêrão feitas rio gran- v:ma e Ollveira Fr~?co, q~e també~n
Quer ct 1zer. os dois colossos, cuja 1
história
1 presenta:á. seg~ramente, na,
de Estad..> rlc Amazonas, que v. Exu. figuraram na quallc:ade de !Jbs~r..,a- pres.ença dá a tonabdade da extstên- das_ N~çoes. Umdas, uma etapa talVez
1
tão dtgnalnente represente nesta casa dores.
c1a do :-,tua.l orgamsmo, estavam au- ~:~~;~P~~tal"ttes t d-o quet a. XV AsDese·o expmmr aqut com, CI1 efe sentes daquele que o antecedeu. Por s
; _an as con.roverstas e
a.....................................· .even
\uaJ! d es t a. miSsao
- ' "'t . .·1
aí verificamo~ desde loo-o que a Liga tanta admnaçao SUSC1toU em todo O
poa~lC·l·Cllp.o- •
."'·
·
o •
• mundo Dois problemas culoca a
se
• • ·' ·' · · ·''' ·' • ·' · · · · • • · ·' · • • • • ·~ · • • · · 1 mát 1ca. a tntnll::t palavra àe en.t:J..'>las- ~as N::;çoes era uma orgamzr.çã 0 de n
riÍn · d .
r m. ......................................
·d
h
t . .,,
d ; ambito extremamente r.-od.esto sendo
a P
azm_ as atençoes nos debates
•• •
' e nas votaçoes ousarei dizer
que
mo e e recon ee1men o p ... ,'J a m.- f" 1
• , •
- rável procedi:nento de todos -os Inte~, a ma • uma espec:e de cl"Jbe onde se ê"-'ses problemas" colocam-se h · na
(;- - - - - - ·
DISCURSO PRONUNCIADO PELO grahtes Oo congresso Nar.~ >"'"'.~! que ~'ncontra;:am as potências vencedo-J p; 1men·a linha. de 1 mpo,·tâÚci~Je, não
SE~O~ SENA,P~~ AFONso participaram dessa deleg'3.Ç::\.O.
.ras da ?~une1ra guerra .Mun~ial, nu- 1 apenas dos assuntos ;ntern-M:ionais
ARINO.:::. NA Sl!:SvaO ORDINA~
F01 para. ruim uma honra e um ma ~specle de açao entYe anngos, pa.. tmas também dos assuntos políticos
RIA DE 15 DE FEVEREIRO DE estímUlo tênnos como colega compa- ra dmgtrem as dificuldades ex1sten- em ge1·a1 inclus 1ve da~ projeçãÔ in1
1962, QUE SERIA PUBLft:ADO!nhen·os cOmo é:sses, Daquela· Assem- tes .clef!.tr~ d'? Pl'ópno bloco ahado elterna,
inévitável dos temas internaPOSTEROR::\of&~TE.
J b1éia e foi;- senhor Pre.s1dente, uma para distnb:nrem as bene_sses e van- ciona1s São as' questãs do desarma.. 0 SR. AFFOXSO AlUNOS·
~lliciattva que, se bem que_. de algum t~gens que pudess~m advir das rela-.. menta e a do colonialismo.
.
1
.
·
•
•
·
1 rempo venha sendo adotada, mere.::e. çoes com 0 nsto ·oo mundo.
.· .
O desarmamento é a chave· do pro1
.· ·Senhor Pres.Jdente,_ Senhores se-'! ser proclamada e. rei ter?. da, porque
O. prohle1_na da entrada da Alema-" blema da Paz; e o col-onialismo a do
n:~.qores .. reassumindO minha cadeira naquel.e Parlamento mundial e indis- nha. resolvid? n_o Trata~o _de bocar~ )subdesenvolvimento.·
n::s•.a a1t_a Casa do Congresso Nacio- p~nsável _que as naçõ?S democrM-icas. no. __foi a PrtJ!leJ_ra te~de~c1a para a
•
na! ao ftm de um períouo de au.sén-l cC'm .a experiência e a maturidade da Untao e _a umvcrsahzaçao daquele
A 1nt_egr~çao, destes do~s fatores
0
1
cia forçada pelo exercício de uma ·co-! nossa: em matéria.. ·Je poder legíslati- instrumento ang·lo-britãnico -que era
!na, 'bfi:ssoluvelmente hg_ados o_.s
missão no_ estl·ai;lgeii·o, na qual tivej' vo, se·façam representar por· expoen- .a !'iga das Nações..
_ ·
. ms pro en:as e ,suas soluçoes,
....,ab~n~os . Qas ·difi:ulda~es, objeções
1t para m1m uma hónra PC?der fora .ll~nr~ d~ -re~resentar. o Senad_o d.:t tes· categorizados gue se: imp~·egnem
·P..epublica, deseJO que mmhas -pnmei- e- se informem, na o apenas da pro- e ~eszstenCia:s que esse mgresso ex- necer ao. Senado Federal e a Nação
T~s palavras s~ja~ de eflJ.Siva sauda- cessualís.tica. , d. o funcionamento qa- per1ment!,n_ ~ não nos esqueeemos do por intermédio desta Casa, a. linha dS:
ç~~ a~ meus Il_ustres pares e ,de sig- QU€la Assmbléia, mas t-ambém dos ~a~~l_. adm1ravel que, qaquela . época, condut~ dos mem~ros da . Delegação
\ mfrcaçao da mrnha profunda alegria problmas subsbmciais que ali são 1 ep. e::en_t~u o nosso país, exa\amen 7 Brasllerra, ~ qu~ ag1ram estritamente
1
·em reencetar nosso cordial coç.vivio. consideraâos e décididos. porque, te co!ldtcwnando a -.entrada da· Ale- em _consonancm com as _ips~ruções re1
Fei~a esta ~eclaração, Sr. Presiden- ·V.
Exa. sabe, cada·- vez mais o en- man~~ a·o reconhecim~n::> dos !lirei- cebldas. do Itamarati e as explicações
te, nao podena_ me furtar ~ uma ou~ trosamento e a integraçãG da_, políti· tos mere~~es :\ América . La_ tina de desta lmh~ de condut.a.
t-ra,. es.t_a de tnsteza, que e. a de me 1 ca interna e internacional estão en-- P~de:: pa1 t:cipar, ·Com mats mdepenAs _qu_estoes do desar~amento e do
s_o1ldar1zar com as hc:11enagens pres- tre os fatôres mais palpitantes e ~epcta_ e vrgm:. dos Goi?selhos da po- coJomalt.smo,· •Sr. P!esldente. como
.ta das pela nossa Ca?a, ~la oportuni::: mais incontroversos da atualidade ht.ica· mternacwnal. ·
Chefe _da R.~pre~entfl.çao de nosso País
.da de do. desaparecimento d~ dois dos/ histórica.
.
·
.. c.oube .ao Brasil e: ao Delegado bra- _eu a~ ~encwne1 e focalizei na minha.
nossos tlustres colegas: o eminente j ,
. .
.
. .
sllem~ esta ·manifestação de extrema oraçao. maugural.
Senador . Franc1sco Ga.Hotti, de sanPara· ~1m fot ~ pmne~~a vez q'ue energm. mas de segura prudênCia.
c,omo s~~ o Senado, desde a. pri),,ta c~tarma, e o nobre senador c. unhn cc_:mparec:'- a uma assembleia· das Na- que era a de. enfrentar· os i'lterêsseS men·a reumao da Asemblêia. Ger-al, o
{ ~ello, do Estado do Amazonas.
ç-.~es l!ni__das .. ~ ~i~1ha e""Sp~riê_ncia estabelecidos e 0 poder oper~nte das nosso Pais)em o privilégio t:l'e lnaugur.· E'
.
,.
_.
.
e::n m1ssoes c :J!Omailcas nao tmha grandes potências. cou·~e também rar as §es::.oes. -,1!; sempre o Chefe ela
~minhacso~o smce.a em9çao que JUnto amda .encontrado est.a oportunidade, naquele tempo ao B"asit' e ao seÚ D_elegaç~to do Bra.sil que profere o disn:enage~ a que1as que fo- se bem que a instituição si ·mesma Delegado nas 'dua f • · t
. t
diSCurso de abertura e êste discurso
:ram _aqui, ~~- eloq_ilentemente Pl'~·'>!a~ n~o me fôsse alheia nem esttanoseira, ci.on~l e' i.nterna s ;en es, m ·7rna-- hab~tualme~t~, é 'aguardado eonl
\~das a. _memo~la desses gr~ndes coll1- nao apenas como e natural, pela ie- frente int
· ' pa _a d:Sf~zel • _na mu1ta eunosidade, porque pode dar
, .~anh~.go..s, ?omd quel~ man~_ve, e_m .to~ htit·a freqüência com Que todos nós para explic~-rna.ãs ~c ~r:~··P~eensoes, a linha dos debates.
o o e~ur.::.o a mmha Vlda publ~c:l, nos debruçamos -sôbrc assvutos in- escla"ecer
~ u_ a:~ lua es,_ para t Procurei. no meu discurso - que 1'\Ji
.,tanto con~o, membro desta a.ssembJéia, ternacionais e nos dcctienmÔS à lei- ra, e~fim ~":r m~na.::. u:~form~os, pa- !Publicado em al?"uns dos Principais
{,como quanü.o me assentava nos ban- ti:.ra dos textos seie"~ Ao- t·' ã .- I
•. _e em.:'!r a mtegndr~de dafdiàrios
do Rio de ·Janeiro e d São
J cos da rcpres"ntação min 'i"
.
,
~ 4 n .lm nos ncss.a pos•cao
P I
r·
e
'·b
.a na ou- ::e.1am
c~c;.·etõs que ve·sam esta niil \
·
1 au o · - 1xar nossa po~içã.o dentro
0 Sr 4.í 1 ·. d
·a Casa tio Congres~o N!>.ciO=?-ê1.1, as téria, como t~uTibém ilo
. a ~ mit . V · ,2t.:u !! Car~lho
Perw . dês.ses do_is problemas qu~, de iÚicÍo,
__ •
me~t. c~ _. <t
• E..a. um apatte?
me parectam fundamentais: o pro-
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ble~a

da paz,

U~ádc

_ao , ~esa.nna~ \e a

o~~dent.e, di~·idi~os

por ldeologiS:S

~~

d.iz_er porq.ue- está

~rêso

a.

ülth~.:x;es ~-

E-':lta obscrvaçâ.c_ ê muito

inte~-e~.san·

menta. e_ o __ problertlu çta ae~en,.·oln- e~t;rat!ficada~, c~lSL~llz;::da~ e l!Tedutl- nned1atos, dos dinheirOs .de JLidf\S,
te, Sr. Pres1dentc, pot·que àquele:
menta, ngàa'O a tnmndpaça-o colo~ veis. o muudo e tambem Norte e Sul,
. , ... . · ,' .
., que, aa campo da polltica iutcl'l1acto·
1
nia-1; A noosu po:w;ao,. neste~ ca.so.s, )divididos
pelas fronteiras do d~senvol- . O S 1E- se,~gu~ Ji.tannhG
Pcnnll. e wu, :::~~.:üentam a nec:esstdade da lutl
cJmo nãu jJtJdnt d~!Xat de ser, :ím de vünento, da técnica, e dos retúYsos fi- Vossa •xce encla um apare·~
anticoiomal
elo desenvurnrm.·m1
it.tdetJehdrlnda -nu t.t:cnnte aus inter-ê:J~ n~u1eeiros; do adiantamento e da pieo ::m. AFOl~SO ARi-NOs - COL.'1 econõmito dos paise.s atr<t:mttos, .sà1
.ses chadru, .rewéitáv~:!S · munas vez:::s, j"nitude, nu· hemisfério N arte e do muita honra.
âqu.ínhoacfc., com epftHos de . . woc-er.·
mas, qua&e semprt seiVtndJ de ob:;,~ ittJp.ndono, da misérir~, do átraso, do
.,
. .,.
,
· - tes úteis"' e, .até, de agitudorr.; -ex·

T

e

táculo ao Pl'ú:;e..-;so 1 de ev.J!~lçáv -de.$ subtie.senvolvinn·nto, 110
hç.misfêrio
O Sr. SérrJw _..~arinho - Nool'~ S~- tremistus. B:mtamc::nte aqtl:':l2ó que
dois assw.nas, quer o d-o ctesarma~ .sul.
nador Afonso Armos. V. Excelencia dentro dos pa;sei$, pmeurau1 ur<::)JrtJ
menta, que do ctese:woJvünEuto. Jt
aca_lJgt ~e defender, c9m ..o ca.lor e a fazer C()mpJ:êe.P.der a mces!>idadE' da
muito nattual qu.e int(;n·esses cr1ad.os,
E esta divisão Norte e Su1 que faz r.~ttlm1 CJa qtle Jh6- sao pecuh.ares, a_ tl'ansfon:naçãu da estrutul'a intern<lj
mesmo pelas uaçQs::; que· nos são li~ cmr~preender lmectiatamente a ques~ _tese exuberante~ ente. <)efendida por econômioa e soc1al, .sã-o alvo:: dos mes~
gad;1s pela trad1ç~o, pelvs mterê.::s(:S tão do suboesernco:olvirnento econômico es~ h9mem e40'aordmariQ que .t9z:n mos epitetos.
,
atuais e pela tmi!üuae Chis institu!- c a questão dn colooialismo. :E:, como hnJe sobre os oll!br?s a re.s.ponsabll~Per pmte de QUítm? Por -pa1h: dos
13
ções, nem sempre
.se aíinam ou se sempre aconteet. nessas declarações da de da paz n~. Umver.SQ em que v1- grupos Consel'v·aàore 5, mcapne.s ct~
coadunam com os nc-ssos, por moti~ mn pouco verbais -" para não dizer vemos. O Pres.d.e:t?te John Ke11neqy, perceber que a sobl'ev!vência da bevns inuito simples; porque, no caso do verbalistas - nesta chaves de pala~ lamenta, mel.a_ncohcamente, gu~ as nwcracia e a iula eontra o co::mt~.
desilrfuamento, cs dOl<; blocos tem Vl'L-'S qUe .procuram ::;intetizar ou con~ grandes bandeira~ d.a reconst'::uçao do nismo só podem ter assento na e-:;::mipiçõês patitária.s que procuram t.ornar densar sistema de idéias, esta antino- mundo bod!erno l.)njam.sic,lo arre~a~~-~ ..n.s~'ãO do -suódef..-envolvim€nta
dCll
.desniveladas, em tJenet'icio- pL"óprio e mia Norte e sul colocada em face da das. ?~s ma os ocldenta.rs pela .U~1ao puvQ§ atrasados c, port!u1to, de uma
ténl, p'Or (:onsequéneiu, a reSi>oll.S~blli~ · antinomia Leste C óest.e. encOntrou fa- SOVletJC'~. F...s.sas txrandes i!Sil~Cll':lS, politiCa antí.::olcnia.iLsta, i1o can'lpc: m·
dadé de encontrar \'a.t1tagens relativas vor c receptivldade. E eu, a \·i poste- essa~ flamula.s ~glt.adoras, sao JUsta~ tcl'nacional, e_ uma politica pn;gres·
pal'á o bloco que. lideram ou a que riormcnte repet.ida em muiS de um t"t}ente as bandetr?s que V. Ex.celên- sista, ~10 campo interno. E.'ila é a ver·
pertenc~m, em d'etrlmt:nto da vontade dD;curso e eln n1ais de um -artigo de cr_a ~caba de focalizar: a d~ Rf!~\-colo- dade mconcu.ssu_. E .nóS, no Brastl. 2s•
do adversáfio, no toc:mte_ao piano do jornal porque ela de fato.·simboliza mallsmo, a da autoqeternunaça~ dos tamos em condições de fazer i::s0,
de~armarne:r:to.. ~·nquanto -que 05 e ctlamatiza QIJ.alquer coiSa que é povos._ a do çlesenvorv:ID:ento ~os v.ovos . S~stenta, Sr. Pre:}i-de:n~e. como de ..
parses do npu do Brasii, embora com muito real. Então, 0 l,mperlall.smo e q~e v1vem em. condy;.oes Çe v1da mfe- mocrata que :mu1 pomo 1(nticomnnist:t
posição dê sclidariedaâe firmeinenl.:e o Colonialismo, que estão jutlgidos e nores. V· &;.:J. esta p~rtanto defen- que sou, como católico que sou, que a
víuculada às. nações que coQosco se vinculados, se colocam nessa anti.no~ den~o uma tefie _que. se casa, se ~ar- J Brasrl nfi.o tem ne:nlmma difwuir\s.de
.aparen~am, tern entretant-o, um de\•er mia Norte e Sul. E, neste particular momza e se compadece ex~ ta e r1go~ \ <!lll !evar .ayante ê.s.s~ pbno com o3. ·
gei~al,, mais am))lo, que é o de defen~ nós MSistimos Sr. Presidente. nesté tosa,mente com f!~ grandes teses que 1t1ua~ros dmgemes ntuai.s. N;io bfl ne~
der, realmente, a c·r.ma do desarma~ .Século a qualquer coisa parecida com prol~leram no Octtlcnte.
eessida.cic -de n::nhúmn revolução vio~
ment.o e da. pa~. Para o Bra~u •.. o que o que .assi~t.iram os nos.s~s ::mtepassao SR. PRESibE.i't'íE _ (Fa.zendo!Ie~ta, p~ra. !}ue "Pcss.9.rnos compt:r~n~
está e~ pnm.e1ro Jugar é a 1de1a da d...os no Seculo.. XI.~: viVem?s uma soar os timpano$) - · Lembí'O aojrlei a :_~olt;ça.-o no. pl~no rntrnkcH1 ..
pa~ e e, consequ.et:enmente, a do de~ Lts~ de emancipaçao de an~1gas Co~ nobre senador Afonso Adnos de .que ?ai e no p1~no naCl.on.al.. _ _ ' .
san~mento t"Omada como um tema 1lô1~1as. Na Africa e na AsHl ocorre 0 tempo destinadu à .primeil'a hora· ~ revoluç.w _que_ se aupue e a 1evo..
C':'flJUU~'O, nao no~ p.re__ocupando, ime.., .'hoJe_ u11:1a esp~cie de répllca, no tem- do expediente cs.tá terb:linado, mas :?. puçf\o ..9~s cot~sJêJ;cias. é-~ m~difi!:acã:o
dmta_mente, a ~J.tt~açao de .desnível po, aqmlo que ocorreu 'na América. 11:: Mesa assegurará a v. Ex\1 a p<'!.lavra, .de ;ctel«-S, qu"
nao mais t~m_ <lpl~..
1
relatlvo uu supenopd_!lde ocasiOnal no 1c~arí] que~com as acomodações, va- logo após a votação da Ordeffi do c~çao.no
1! 1!1':-limtc presente. E a.h ..
1
.deflu_rso das negacwç·oes.
rmt:;oes e adaptações necessárias à Dia.
v~ e. d SPOOJbiJ1~a~e ela,;; no.s.:;;<ls e1Jt;:s
Sabemos que a nossa pnsi"Ção não própria evolução do tempo bistóriC{; \
•
d~rtgentes, as umcas cnpazcs de diri. infiui nas dec!sôe.s t:oncreMs mas sa- Mas, não compreender iSS'O é nãO, O SR. !\FONSO 'fi.RINOS se- g1r, porqu~ .se nós ns elirninru·mus dos
bemo+,. que contribui para a formação compreender o nosso tempo. E não é lnh01: Presi.aent~, peço a V._ 'Ex~ me. qt<actros dll"lg~nti!s -do no~so Pais. não
9e um.estad~ de espírito mundial. 9.ue apPnas para estarmos dentro flolco~ts.ldere m::cnto y;ra_ ésse ~razo te:·emos ~r9~.av.elm~~ltf!. ni11~·uém pam
e. o d:as naçoes desttrmacàafh na relte- nosso tempo que devemos commeen- . ad1c10nul· que V. :Ex· tao gene1osa- Pl een91~e1 esses _ela~ us; .
ração .dos nessas propósito::; ele Iut:u· der e atuar nessa d!recão.
·
\tnente me concede.
· mas e mdlspen~avel que êsses qus.QJ-a~
pela paz, seriiPre pela paz, sem desvio 1
'
•
l
•
dn~gentes se conv.en<;>am da neces.;;1:.
do cammho da paz formar aquPI J Sou daqueles que ace1tam que a 1·------ - - - - - - daue ae procede! de acôido cem os
ambiente de mcsf.c 'emotiva intem-a: verdade. mmtas vêzes, parece m!l.tUa.l. I r, •
T "
interês<:es ntuals d~ defe,:,a da Demo~
cwnal, que àJuda, consideiàvelmente; Mas, ~.este ca~o. est'ou l!HCJram.en_te JDI:;CURSO ~RONU!JCIADO PELO crac1a c da LiÇendade e da luta
os dois gnlhdes blocos antagômcos a c~ven~_.. do de que a po&Içac dl? ant[- s.~.t.JHOR S~ApüR P..li'ON~O ARl- cont1a o conH.Jif.smo.
procutar e a se aproxlmar no sentlcto lco.oma~lsmo, 1s!o e, a pc.s1~a.o de NOS~ NA SEJ,_SAO OROIN'ARIA DE
o sr, ./CJJe1son àe Aguim _ Bo·~
de encontrar umn sol~tçao
acom!}anhat e ue estmru.lar jurlmca- 15 DE !"EVEREIRO DE rlgGz, QUE mitP. V. Ex~ um apartoc':l
1..
Portanto a. po;~\âO da• B'raSll qttanto tne~te ~ eman~~~ação e aut1•de~erm1~ ~E!i.IA POBLICADO P013TERIOR-j O SR. AFONSO AH,iNOS
Com
ao problema da paz e do desarma- naça.o ~as ~.r~hg~s .colônias africanas .MENTE.
prazer
menta é pelo desarmamento e pela eF: asiátic~s, uao c some.r;te um~ ques: ·
',
O Sr. Jc1}e-rson de Mnva1 _ F.n•
paz, sem quê isto l'Cp!·esénte umu po~ t<~-o +C:.e JUS~iça po sen~Ido . ébco: e
O SR AFONSO .ARINOS - se-~ tendo que os grau~~ males que :·IJti~
sição de alas1ami:-nto dos deveres e qli:es.:a.o de ~nt~resse ~o se~üdo eeono- nhcr P•:esldent;, otiiigad'O a vc~--a 'gem cstu,~ação dtt"Crrrm~ pdm:lci:.rJcbri.ga_Ções que devemos ter para com m!C ~
mms 9 9ue 1sto, mteré·sso no Exce:!én(~ja.
"'
~- \:nenle. d~~ 1mpe1 n_J.N'tbilidade elas nGs~ o.s prus-e.s qHe Uàn~un o bkco orlden~ se.1.lt.O denvJcratico.
\..,as eltte.s, QUf> nao se convenr·l'nm
t~l e c·ono.sco se tlJJfl.!_:entam e se a.pto~ s6 poderá. na minha opiBilia, lla~ O n?bre.,. Sem,ld~r; Sergio M~rlnlw, / ~ue _devem es.tabclecer ~lálr,g:o t.;;Jm a
x1~~m, pelaA t:·atlJçao ~ organiza<;>ão v~r segurança no futuro da Democra- ~'O ~ar te. __~ao opol_tt,no com ,-que me 1e?hdade ~laClci~al, e nao podem &er.
polmca e_co-!lomJ:a e scctal.
c~a. ou melhor _ para colocar a ques~ nomou, t~z .~ençao _de. t)m a~pecto. Pll;cs dort,u~antes mt-~s eh~es _ atu~tl~1
VoUare1, âa(!UI a pouco, a esse as- t.ao em têrmos perfeitament
obie- íl.ue eu _go:;taua cte .sahen . .ar, na.:. con-lte.., .que ...eJ.tllu os pecesstd:wlô's.. c1o~. ;
I!ecto da questão qtu:, ne:sta pr'illleira t.ivos e claros_ só poderá ha~·er"'êx~ito st~eraçoes _ que vmha for!l1Ulando. massHs, JHta _..:::cotr~· .. Ja~ ms afl:(.:,J.:':~
íase do diSCl.U'RO, pode parecer um na. luta contrà 0 comunismo interna~ D1sse. S. J:!..X(l, eom tô~n razao, que a ~ atende_-1As_ nas so1uções cm11pativei:.
1
pouc.o ~es-locado ~u msuficient'émente lclonal. na me.dida em que
imen.:;o m~netra c~miO o omd~ qu~ se enc.on- :om a a!~!u~açte. hii.·rJ:H1~, .;? :H:Jtf1 o
esclarec.1do, a f m de denton.strar mund-o subdesenvolvido "~' 0 inclunat tra na tnbuna concehHRla 0 pro- 1, em os pr»Jc.tpJ.m, q1..~ aec.Jrt...!ll ,a
com~ a existência1 de um grupo de contra o com 1mism"o.
-•
blema do desen~olvim~nto, fccalizan- ; lV1om! ..~a 1·thgião t ~·os prmopir !" ~·~naçoes respOnsáveis e !>YesU.gi-os-as-, que
...
, .
do-a como a. ~c12:-a adequada de de-~~~~çratll.os ()t:e.;wrt-ewm ~~ta ND~no.
lutam, pernwnci.lH:m-ente, pelos prl-n-~·- A. batalhi:!: d~ comtlúlsmo contra a fesa .democrat1en ~ de combate a'O. --;·J,I a7!t.Icomum.::ta (! . c~to1:co, cc.::no
cipios da. Carta. ist.o é, os pr-indpios h~eid,a~_e nao e uma batalha Jnlclear, /comunismo, era prec~~am.ent-e a sHbs- t \ ,· 1Ex·· ;Nun_c.n 1·eceb1 veto de ccmu~
que impõem a todos os membros das na~ e uma batalha aril'l:ada .t;le_!llltância da pregw;:ão poliika do grande ln.s"; ,,~ Jatnms me .eh~~erei cem vetos
Naçür~ Unida~ traba1ha·r, efetivamen-· t~e.:.mo _uma ~atalha ; '!_e msurl~H;ao 1Presidente ~os E~tados Dnidcs. Con- ):!~QJt;~'.:. que ,}:I~Jcrem d~rr!~ar. n rete. 'em beneficio rla paz, como esta v~olenta, ela e. compet.~çao de eviden .. cordo plenamente com s J<:X·~ e acen- 11.....me - e~cra~1zar 'O:; Cld<id::\'=:l', Por
posição repito, veio,. afinal se tor~ Cias e não nos., P?denws esquecE> r f!~te tu o - embcJ a não quelr<~ 110 me•.l dis- t ~to~ ... ,~.emp:,e fiz apelos às elwcs m:nar vitoriosa, na ocssião em que se ce~tena.s de tnllho~s de homens estao curso entrar m
,.,; .. ., '
. IT-'ar':'"'"' pau. q\1-e wnHqu~.:n1 PSH\ h~
organizou aqUêle instrumento que é a ho~e erfredntaJ;cto esse. desa.fio, Í]U8 _é dem intel'U'l ede ~~~ti~e";~"t~···~e gã~ .td~We_ ed!he. dedC'In SOlUçá C COUl!'l!liJ'I;eJ
comissão dos Dew:i.to Pais.tõS- que de- o esa .. w o 9esenv1?lY1mentc. Se nos porque. m ~'seus
~,'"a.
•· ·..
:.fn~, a 1gmda e ht;_m10tm. v Ex(.'~·~
verão estar reunidos em Genebre.-no demociatas _nao.nux~~tal'mDs e t-omar.
, e c_ e a •SbO, nt~ po.quejr;n'"•4,~:n outros t!!:·mos. dJ5:>e as
mês de marco
mos a chefia d1antc1ra da marcha sena des.locat um poucv a htths que •.r:csm.<.> .., p9.lavra.'l. 1em procedel·t·in
A organiZa.c;ão de"!'.a oomissá foi dos paise:s. subdesenvol'Vidos para a rnt' trae;:l - .a~entuc que o drsdobr.a- i1 oc:.ta!1t..o, a &r~umt;!Jtaçiio que e:x-'
sem dúvida.
Vit{r~:iu do o~t~ tl~ democr~cm, ·.a pmsperidade e o õr- me.r;to nec:ss~r:o do p1run; C<l l\1ia!lç;l( ~2~~5' porque ela decorre de !lma ·
3 que defencfem, como senvolvu?ento,. es~.r~mos PnfrER<HJ(l._o ~a~ a c .,~.~cglc,."'sQ, S{·~unctu a,s t"elte- ..~.~-<-;:~1 I? O(' C?nt.uudente, .q!-le deve. ser
vista dos países
· Brasil a tese sincera pe ..man€nte essa. centena de milhoes de home-ns a pauas d ... ~Jl.:..ra\'t.~~ do Jov~m Cl1efe do J ,.Jsta, examtnuda e decidida 0 mais
0coet-e:{te: eontinua, da Paz •e do· de~ s~rte que teve. a Çhina,, que é a er.- \ E:stado Ameríca~r.;o, e.s!á exat-amente 1br<?Vc p"O;;;sivel,
·
senvolvimento.
· tlega dessa g>:>raçao i't Ideologia ver- 1 aa ~i·t,;-.r::u:m~ç:·•o. Ua e.:t.ru~ur:.a eco~ 1\ o sr.. AFONSO AR!NOS _ An·.
Do problema .colOnial e'! também. melha.
~~~~mca e,. ~f,ci~l ;~k1'~!a d0~ .?flíSe.~ a drçn, s1·. Pre.~idenfe, e me felicit/~·;
d_:-srie logo; ~rate1, Sr. Prestdeutc ... ~m _Porta~to. a luta contra 0 comu~ 1 -,f'~-~ ' 1 ~ado!i -~1-'elu aux1~1o_ , ..d . . sse .que_o nobre Senador Jefferson de
termn& geral~. E flt a ~assa po.s1:.ao, msmo t; a luta pela emancipação e lt.lt:_mo pla.no_. . .Lsta:: àec!ar.t:ce::;. en- Ag:mar tenha trazido, com expressões
embora_ n_o ~1m ,tenha .f.Icado mtei.:ra:.. prospendade de povos ~trasadt1s .. con~r:i:n. tamoem. o meu mais f:·D.nco ,hmus~ adequad'-'s e palavras mais bri~
mente .~?enbca a dos ~randes pmses leõ-ment~ na_ escó~ha e na opção entye ..~pow. E, os _m~zmo.. s círcul~s aposito~ ~·J~1anóes, alento e. apôiô no meu penocid€nts.ls. como -<Js E"it-'Jàos Um-dos ·e essas diretnzes e que se afirmará a pes que na ortn~a mt.e.rnacwnal eom- s~mentc.
a IngJat~:Ta, teve peculiaridades da. vit.ória <li? nos.so sistema de vida e n3o-!tJat-em ·aqt:ela conceituação do antico~
O St. Jefjcr 807 , d 4 ~
fo_r_r~mLt~.?.o que ccn:~·.ef:.!W~1~am, s~m nas ~?lfc1as. ncs fuzilamento~. nas re~ lronialismo: os mesmos· circulas óposl ... !msüiacte cté v Ex~ e · gu~ar - Gencdu;nda. aos nessas mtereEses nucJo-lprfls:Soes, nas censurns. .
tores que sustentam que a com .... reen·-: O SR AF'ÔNSO 'ARI ro 8
- r"!~s.
nros. f'o:rq~e .. c_omn .. s\l.Stertte~ em .... Se -Presid?nte . .q11em -luta contra o- sã.o qü.e en venho sugerindo d;; prc- :,:~eguinclo. ag-ora 'ta t. . 1'
1Q}-!Rnto
nome. do Br.:;.~J1. ~ao df'vetnos. h?Je, t.~r ..,t!b~esenvolvnnento e contra o colo- blema. ant.icolqníal renresenftt umn \ Q ardem direta
18
possnP.t
em 1'Jstn a dlV!c-:no do -tnundQ somente mall.smc, lut.a pela Democ:::aci.a e aproximaçi'lo e nfio um' combate uo ! no tPrreno dos' rinr:~ <! contmua!'l~CJ
1 1
em t~tm?~ qe:,lnerid\anç:;, ma~ t.!,\rrl:C!'I CCl~tra o Comuni_s.~o. Quem smtent~ ênmunismo, .são os círculos que, tam~ ! r;ões e das id'éi~
ef.~~s, da~ df'-!"~ 1: :1
que C~JllSld?ra-,o atPnh:y,f'!'ltP, tflnl))ellJ as te.::es do colomalL~mo e dn 'Opres~fio bém ria otdém iutema do nosso Pní.s, \ l'lWi'ttra.r como . {:s;;e g
ef P.• ocUt ~, ~~
e~ termo~ d{' l?:aralelos ...r...stc f>. p<~.ra l das mas<;aR ~.tra.sndas sustenta a lese resistem c .se opõem. às- modific8.cóes ! ni~ões c· idéia.<:: iuiicí~n nr · pws, ckr ....
hus, o nmndC~• nno é aoena.s
•O• Oriente t~o connmi$'!110. Não tem cora~6 em de de estrqtura
\ cwso
(la
XVI Ao•m"l
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

(Seção lfj

Fevereiro de 1962

_.,, __..;,;,;:;:,~~~====;;.;.;,.;;;.;,;;,;;,~=======~'==='~===="===~~~
._lega.çfto do Brasil e co1n 0 ali prCICl.;..nti ,torç~r- a, divisão __ dO Secretariado __ e
Tive oportunidade, em virtude da cional e a impol·tú 1.-,.;Ja que .::t.)~êm ll<iS
'concretamente atuar, na linha dessas elumnal'_ as pos~Ibthdades de coesao condição dos debates çle tomar conhP.- maos o.s governchllrs daque1es paí/'ies.
·Considerações.
e de açao sensata, prudente e eon.s- cimento de que em cada cinco ano~
Dizia pois, eu, üü i!.mbaixa.d;_n· JJ,~an
: o primeiro problema mais sêrío, trutiva ·na ternve! e confusa lULa in- ocorre uma transformação total na que mm11a preo..:up;~áo esta em que,
com que tivemos de nos defrontar, foi IJal_ que se desew:olve naquela anLJga po.::sibilidrrde destrutiva das grandes com a evolução a.t ti"Enica, 'leutro de
a eleição do secretário-Ge1·a1 U~thant . coloma.
. _
po~Cnci~.:o nucleares.
alguns anos, pa:ses c-stranl!o~ a essa
em substituição ao antig·o Secretário~
Nossa posiçao fm, purtanb, ctaw,
A era nuclea;· em relação à era atô- responsabilidade, JJlOJ!erentes aos re.Guâl das Nações Unidas Dag Ham- e a declarei desde !OfP, sem atender m 1ca. Ioi uma t.ransformaçâo comple-- sulmdos de uma destruição maciça,
l_narskjôld, que falecera.
a I~enhuma. dus prts_sões. das sohc~- ta. A part.Ir da era nuclear, que se possam possuir a bOitlt:Ja nuc:ear, porDe passagem, lembrarei que
logo taçoes ou das •llJunçoes llUe se ;.!J'W;- instala de forma, ramos dizer, decisi- que a teroibilidade .da bomb~ nuclear
"que se deu anudle lutuoso lato, em que ra.m no SelO da 'A.sscmbieJa. Sóbre o va em 1955 e l!J56, as t!·an.sfonnações está muito em funçau elas po~):'ibilida
J)erdeu a vida uma das grandes fi- pl"oblema do
desarmamento,
~ere1 são quase que qüinqüenais e, a pro- des destrutivas de um ataq!l.:> mazi~o.
·~uras do cenário int-ernacional pelas b!·eve, procurarei passar por é!e· de- po:·ç!lo que a evolução va1 p:·ogrectin- mas um pais que v1ve em estado pri:suas qualidades, experiência e pres- po!~ . . .
do 0 p!·azo de-ssa t:·ansfo!·maçâo..., tor- mitivo e que possua uma ·~:~pcrpopu
- Hgio, a Delegação do Brasil sugeriu a
O Sr. Llma 'l'eLretru - Pcnwta-rne na-.:·2! cada \·ez mais exíguo.
ração gigantesca, que não _tenha rescriação daquela Comissão de Inqué- V .Exa. um aparte?
veja v. E.xa. Sr. Pre.:>idente-, que ponsabilid3.de nem moral nem int.erYit.o, que depois_ foi, de tato, constiSR. AFONSO AR-INOS Con1 qUando .se fJ.Java no Plano Baruch, do nacional, se atingir a uma pos.sibili_tmda pelas N':lç~es Unid~s: . .
mu1ta. honra.
. te:Tor das bombas atõnucas. pensava- dade de desenvolvimento te(:nico ca. J?.es.s_agem, du·e1 que a;: Imcmt1va tl~
O Sr. Lww TelXera ~ Pennlla-me· se em quaJqt1er coisa como dois ou paz de criar êsse engenho de dest~u~nh_a.~sldo do nosso Governo- mas a ~~-~a., :ndagar apenas _p~ra_ ter uma Lré.s megatons. A• Umâo soviética, noção, ésse pais pode ser o cent:·o, o llll_eel:çao do Sr. U-Thant crrou.desae mto,rmaçao segura, se o Brasll cncgo~l fimw.-.-. do ano passado, fé-z explodir cio do fim do mundo .
. ,J.ogo um dos pro'Jlemas n~a1s de!ICa- a sér _indlCado para conc~rrer >1o Se- t;ma ·bomba de· cinqüenta megatons!
o Embaixador Dean. disse apenas o
'~oos d~ estrutm~a das Naçoes Untdas, cr~t~~·1ada d~~ ONU! Aqm os jomrus E náo po·ctemos sa-ber. nessa louca seguinte: 0 grande nr.storiaJ)t' mglê3
..que fo_J a questao da u.mdade do Se- po~Icmram I&;o._
.2mulação de pesquisas .nudeares o que Harnold Toynbee declara que~ muito
ç:relar;ado.
O SR. AFONSO ARINOS - De ta- e.· em matéria de disponibilidade possível que, em outros planêtas a
/ S::tbe v. Ex~. Sr ... Presidente que to, falou-::;e IElmJ. ce!·ta hora, no no~ ~~s~~·utiva, dentro cte cinco ou de?. cvolucão das espécies ~r·)·-,.,lga &té o
t~s. - o Bloco sovietJco o Bloco De- me de u~ b:·asllell'O. um gr:lJJOe tll- .wos'
momênto em que atinja 'l r10351 bitida~1c:;ráticv_ e aquelas
Nações que se P/nm_ata ; :~rHs!le.ro, o
E_:nb_a:xad~:
uma. coisa se sabe. S!', P1estde:1te de de auto-destruição. Depois -;e desc:::nnrene.:.~ou chamar Neí:Icrailslas ~ \_asco Leyw c;a C~I~lh~ ..se~.~~ pa;<~. _ ctarri ape:nas êsse po1·menor p::;rque traem. Esse o triste pensamento de
que são o Bloco dos Pa1ses f:iu:Jde.s::r.- num lllOtlVO d_· ex_.u~ma .deo 1Ja P.J- C''O c:1nsar por dema!s meus ur homem a quem incumbem t5 res. vo!~·:do.s que atingiram :-ec~nte:H~."JL!:l d. er col.?cborar na e:e1~;ão dé.sse grans.t ~a? .qu ·. leO'a:s ~ 0 ~1 ma terias q~te náo ponsabilidade de. t'epresentar o seu
a emar-.cipação politica - '2-i)\1 mv~são ~lp!omata, co:u que:n m~. l1onc·o e m(! :·_H· tJ~s3 co1 i;;ha com?eté:-lcia - uma Govêrno na com1s::ao do Desarmadete!·miHou a tripart.Jcão •Jo:; o:·2.1m. nesvaneço de r_er as mais ve!hns e. ;,a~ - - ~be· e que em 1970, a China m-ente. Veja v. EX~, Sr. Presidente, o
pcll~iGos_ da ONU. l5to 'e. Jo .::.;on.s·2Jho I.Ifct;uosas relaço.es de amizade.
c.~~~-~- _:;et _.,.- u_I{m 'ndJstria nucrear com- terror. a gravidade, ?. delicadeza da
de Segurança e da :\Sscmold':l. GeJ·aL
, .r..;a.s. ~on:o ~~:lJa hâ
~~uco, --: e ~~r~~~l da R~ss1a en~ l!:i~Cl. :
. situacão.
111
Hoje. e:-~contra-se no funcion:tmt:n- \.Ex~., qt~, est ...
~ no:JJando 1 >J~n~ Essa simples comun:caçao e suf1O Sr. sergio Marinllo- V. Ex:;t há
to dés.se;; oruãos. de man".II"a 1nuu..o atençao, d __,e :::.e !e..,prdaJ, a mQ Ol.a
, ~" .-. · chamar a atenção de meus de coi1\'l.I' Q\Ie, caso isso _oco_n·esse, le_~
·
e.c:ta n~J maos du nróco aflo-as1at1co ele.~ - pap1a_ _
"' s a 1 a a ,..,, .. ,_
:r..itüis, as tres C'0rrent.es; a Ocldt>nia!, A mncav do.:' afllCanos
dos asmtl- 1compar.h-llo.:. e cole0 a P
g • vando-se em conta o con]tmto da umq~t,eé a nassa.·a conente CO!•en~e ::iu- to.~: corre:::ponde quase q~e a. JUncao\dude do p1oblema _
versalidade dos'ast.ros e do.s sêres que
Y:eC!t::l, e a ~orrente m~e1me(ha'1.1 qae !ao meu Parüd"J cum 0 seu ou do niet.
o 1zm que a quest.ao do ctesa1mamen- possivelmente os habitam, p~saria a
·flutua em:-e as neclsoe.:: P. taz trequen- I Pa! tJdo com 0 :to noúle senadoJ.: Jef- to, hOJe, se concentra pratlcamente no ser um episódio corriqueiro a autot:me:1tf: o jõgo de s<>us propt:os :!ltC-~te~son de Agmar. Toma-se quase lm- p:·oblema nuclear. As a1mas cDme~e- destnüçáo.
.
!.:!=:!':?S
atraves do peso
m:tJOrltilJiü possivel a \ltOI'la de uma terceira COl- cion::l-lo são destmadas a solucões
O SR. AFFONSO ARINOS- MUI1
tio::, seu;; votos. pm:que cvnstltue:n, :·ente, J.lma CU! rente a-e fora, { uando c:lflltos mte.Lramente margma "· s~- to obrigado a. V. Ex~..
-cP
nwc.s da met.:de do nume:·c rot.Ql dt. ::üsce tal .runc.:1o.
cunctanos l!lSlgmfiCantes. sem reO Sr. Fernandes Távora- Permite
1
me:nb1os d~,., X :leões Umdas
Houve assun ·' e.sculha do an!Igu percu~ão na nda mtetnacwnal p o- v_ Ex:J. um aparte?
.
D2 fatv, a emanc:pacâo de ::.ttB:::P E'.-r;lJmxadoi
U-Tham,
figuJ"a de priamente dit.a. São as guerras ln;u- O SR. AFFONSO ARINOS -Com
. h~~ d""Ze111s d~ P9t.:;<:!.::,, ~~~entemen~c. gt·a.nde p~·oJeçâo, -cte muita respcHa- t.adas. iocats. Mas a guerra tot~l e a todo o prazer.
{'!Jt.e fi Afnca e a AsM. lez com que bll1dade, cultura.
experiência e d<:~ nuclear. portanto. quando se fala em
O Sr. Ferna!tdes T~oora - y ~,__Ex~
.. o p::~.no:·ama das~ Reuniões se :r:ms- m:lio:· integridade moraL Em tõrnc desarmame::1to se fala. em desarma- 11ão desconhece qur. todas as C1Vlhzafc~m.as32. c0,~np!etam:!nte. nos último::; l :Jêl 8 que velo da B:rmama, reumram- meD.w nuclear.
ção que tém passado .sõbre ~ terra. :_t-t::c~s pnne1pa1mente nes.ta
Ultim:-, \ lliO C':J:~·~ntes a..froJ-rwsiáticos e,ctepO!s,
o p!·óp!'io desarmamento nuclear e~- quantas e quantas, amda nao se Pf!::"-.::Om,:~léla. a 9uat quatro novos _PaJ .. 1 35 clem·3.!&,,àe!egações! u-thàn foi lei- tá dividido em várias etapas. ~ p_n-.de medir- ao alcançarem certo m~e~- f::>c·am adnuudos.
ete 1to por onanimidaae.
me ira é a cessação das . expenencws vel de desenvolvimento destruiram-se.
, Sr Presidente, a nossa
pcs1cao.
.:vias. v. Exa. s:nador Lima Tei- nucleares. porque é a traves. _dn~ expe- Não sei se foi auto-destruição. Mas,
11::s::e ponto aàç;;tva. e lnteu·ame.nte xeira tem muito pertinênéia na sua riências nucle9_.r·es que a c1e:1~ 1 ~ e a parece. foi uma destruição razoàvel,
Cc.::·cnte com a posição das grandes. obs~n'ação. o Brasil fêz eleger um técnica adquirem novlls possJbt~Idad-es ou, pelo menos. neces:o;ária. pois dada
'Pc!ê!lcias Oc1dennus, foi no sen'.::do. de seus tuncioná!·ios. 0 Sr. Ernani Ta- de expansão dest.rutivn./
·-. .
como certa quando as nações atingem
·cte que nãG se podena admitir a di- \'a:-es de Sá, hamem que goza de
Depois da cessação das ~xpçnctJClas a determinado estado de desenvolvi~
Yi:!f.o do S<:cret~.mado Gera!. Era a g!·ande .sltuação na ONU, como Subse- !1ucleares cab-e trata-: .. entao, •da el~- menta. o nosso planêta, não é mais
tere chan1ada da "tr!:nka·· da UniãO c:·etá!·io, imediatamente abaix{) da au-·b:)ração de um convent~ para a llmi- que um vasto cemitério de ciyilizaS07~éti::a, ·taze~·-se tamb2m o Set::'da· tOJ·idade do Secretário Geral. _ êle taçãb dos esr.oques ex~stentes e sua ções. Ho.ie já atingen1 a mais de vmte
_ria do Gs;·,tl t;·in,{~'Lite Ficamos en- e mais um g-rupo. Nes.sas condições, destruição gradativa, para que se ~-05 :- as que desapareceram.
.
tr~ 1 o:: que não acerta1am essa solu-;ao. podemos dizer que estamos no colê- S" che"'ar ao desarmamento nuclea, • a
o SR. AFFONSO ARINOS - Mme e.a :J.f!nt~l fm afastada po:que o se- ""io decisório dêsse óroão das Nacões d~apa~ição da arma nuclear. da ma- to obrigado a V. Ex~.
cretB.:·1v Geral ~·- apesa:· do nome. exe~ U:1idas.
'='
•
téria. do objeto. do ins~rumento nnA única novidade, a meu ver, é qlh:.
- c~Jt'J:· d~s deci.>oe.s políticas das Na.o Sr. Luna Tei:teira _ Muito abri- clear de destruição, enf1m.
êsse tipo de destruicão implica na
c;o,e$ Umd:1s, seja da Assembléia Qe- !gado a v. Exa.
Seria fútil. Ü"!.gênuo. insen.so.to a!ir- destruição da própria espécie. C?s
!'a .. seja do. ~ome!ho c:te Segu!·ança.
o SR. AFONSO ARINOS _ Mas, mar, prete~lder ou imaginar que. esse cálculos, é claro, são puramente. esb. E!"sa::; dects_~es Ja sucedem a uma Sr. Presidente. no problema do desar- terrivel êsse tl·emendo problem~ do ma ti vos. mas os escr1tores americar.os,
ftlt.raçao, e J~ rep1·esenta~1. portan~.o mamemo está hoje, como disse, a cha- nosso tRmpo tenha solução fâ?il. ~1.as, que se especializam na matéria. falam
mna d·ecantaçao de p::mçoes .. Se nos ve da solução da vida internacional. seria. i<>ualmenve ·insen.::ato 1ma:;mar na possibilidade de 160 milhões de
na exeé:u:;ão, tlve.55emos a t~·tpart.içâo A era nuclear ü·ansformou completa- que • êle "'não t.em _sol~ção. ,D,i~_er-se que mortos nos primeiros dia.s. nos Esta,dos ó:·gãos de aplicação das decisões, mente 0 cohceito ele guerra e de ar- tem solução fáCil e con~ 1 ,~uar todos dos Unidos. Na Rússia, calculam em
e.::ta•·íamos
pa.ia!isando, completa-~mamento, Hoje temos ~ c:Jnsciência os ilados da realidade, e d~zer-se_ que ZOO milhões de mortos. Isso parec~
. m2_n.tf' o funcionameqto dns ~acoE-s perefita. absoluta, indiscutível - e nu- :1á:)'t' tem solllçã.o é decidir. map~lavel- até história de sunlemento infantil.
Unwas,
Uunca seríamos capazes, merosas são as publicações que sm·· ment~, pela àest!'uição da es-pec1e_ hu- Ma.s não quero alongar-me sôbre ês.se
·
pa:· exemplo, de uma operação comcl ·gem a cada. momento- de qne exis~ mana. que os filósofos. _os hlst?l,'tado- ponto.
a que se t'e':lltz.a. hoje, onde estão as te uma espécie de paridade terrorista res consideram hoje cms~ possne\..
O Sr. Jefferson de Amliar - Vos~a
t.ropas 'brasileiras, no Egito; oi. em entre O? dois blocos.
Sr. Presidente. contare1 ao Senado Ex\\ acaba apavorando o Senado.
outro exempla, as operações que
Para qualquer pessoa de mediana uma· passagf'm extremamente dramá- ~o- SR. AFFONSO ARINOS - Não:
·estão por restabelecer a unidade do formação e de mediana sensatez está tica, muito grave. que me enche\1 ~ acabarei reiterando o meu próprio paCongo.
. excluída a hipótese de uma solução coração de amargura duran_te dw?, vor.O problema. do Congo é outro as- violenta, a não ser por uma tragédia de tnl maneira me a'11argure1 c.ue tiMas, Sr. Presidente. demos como
stmto que poderei ventilar, oportu- que não encontra, realmente, prece- ve vontade de abandonar a. X'll A»- não proferidas essas palavras. São
namente. ~Ie loi muito mal 3presen- dente na histôria do mundo e que po- .semblêia. De fato at:u1donei-a po~ ai- observações. puramente marginais.
do em nosso País. A posição das Na- dera ter conseqüências de tal maneira guns dias. passanêc à l~it.ura de !IV~:ls Vamos insistir na posição objetiva que
ções Unidas. no· Conge, é uma po.siçâo tremendas, que sequer p-oderemos. ain- àe literatura, ta! a mmha a11gush~- diz respeito à conduta na O.N.U.
chave.·
da que hipotêticamente. referir-nos a Foi quando 0 Ch~fc da Delegaçao
Permito-me perguntar a V. Ex~.·Se0 que as )rações Unidas ali fizera..m elas em têrmos aceitáveis.
Americana• teve c•.migo t:ma 1onga nhor Presidente. até que horas podefoi evitar a bipattição do Congot a.
Tõdas as gerações têm o hábito dt> conferência a ro:;::;peito do problrrr.a. c rei ocunar a tribuna.
tra~sformação numa
Corréia num s~ considerarem como vh~n~? uma trocou -idéias sôb~e a situa~ :lo geral.
O SR. PRESIDENTE - Nos térVietnam. num Laos: isto é, evitar fase sem precedenr.e na h1stona hu·
Dizia eu ao Em!J3.ix:.tüor D~m. que mos do Regimento, até às 17,15.
f.razer a guerra comunista
para a mana: n1as, se há uma gera.ção que 0 meu recelo não (! tanto 11 op·1sic,âo
O SR. AFONSO ARINOS - Muito
fronteira ocidental da Africa, em mereça esse triste destino, é a nossa. F.mericana-soviéti-.!0, porque, sem dú- obrigado a v. Ex~.
frente do n0sso território.
A parti-r de Hiroshima, a capacidade \ida, são Países t:"om expP.rlêneia e
Tratarei de ~minar antes d:i~so.
·A união do Congo depende, direta- de destruiç_ão do homem - ist., .é ho- responsabilidade jntemacL.uais. PoDizia eu que o grande problema nas
mente. da unidade do Secretariado. je um trmsmo - chegou a altltUdf',<; {1emos divergir, C.l'l:Jn divergi-nos pro~· experiências nucleares é. em prime!ro
E P.xatam::nte porque Dag Hammark- Inéditas e aumenta, sempre, segunào'f1;ndamente, àa ord~nlzaci1o bter!;a, IJugar, a cessação dos testes; em e:e5cld mol'l'eu no Congo, todo o esfôrço dizem os melho~e.s especiali.stRs .em ma- :da União Soviética, mns seda ('.<=:tnltí- 1gTmdo lugar, a existência de um eonda Un~ão SoYiêti':a foi no sentldo Cle té:-ia de energHi. nuclear.
'c!a negar a reE;JOnAabiJidadl:' int~~rna- ..,.,.ênio que limite e depois diminua os·
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estoques nucleares; e, fínalmcnte, o um lado. têm; dos- ·g~·andes países dO i'gia. às 11 horas na Casa E em tóda a mente um dos np.ssos. companhiil:··.'"
contrôle erctivo, a fiscalização ef~llVa outro lado.
cidade. ·
terá o prazer de ceder-lhe .u vez. ,
dessas meclidns.
i Ai é que chego àquele pon! ..J do
O SR. AFONSO ARINOS - SeO SR. AFONSO ARINOS - i\tufto
Estas são a;; eta:Pa~. que p.,.r('CCU1 meu discurso. em que fiz menç5c de nhor Presidente, terminarei imectia!.a- obrigado, Sr.· pi·e.sidente.
·
razoâve:lli, do processamento dê~se que posteriormente voltaria ac a~-- mente. Agradeço a ad\'ertênt:la. po"Tande esfôrço pelo cles3rman~ento sunto .. Aí - repitr. - é que se torn:.<. rem deSeJO terminar esta parte do
;)uclear.
importante a presencn dos pa!':i"'" d(l. meu discurso dizendo upena& c se~
Publicação para .Estudo
Não .podemos concebe!· que es~as f:>O- tipo do Bra~il qtie, s"em estar.crn Ces- gl.ünte: o Brasil, com gr."\'\Pe hvnrn
luções sejam encontradas ne impro- vinculados das sua~ Ol'igens politicas, pessoal para mim, que estava dentro DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇil..O
viso. Contem difículdaàt>,> técn\~as são, entret:mto. r;uricientemente ind,~- das negociaçôes, foi escolhido parn sc1·
E JUSTIÇA sôbre o Projeto de Lei
consideráveis e dificuldade~ polítícas pendentes e honrados pura su-,c;ta- um dêsseti oito paises.
·
da Câma!·a. n.'? 144, de Hl61. que r.e~
i2;ualmcnte muito séria~. As dJticulda- rem n. confianço, ainfla que h!wtaJ::t
Então o B1a~tl e o México represetf'gula a repressão no abuso do pod~r
des técnicas sfi.o de várias n-:..~cn~F.;l.S e ·d.:I.<: clua~ ~artes. . .
ltaram a Améttca Latma alem do C - J econômico.
seria presunçoHo que eu ::>.(i.t.:J vie::;~e
O Sr. L11na Te1xe1ra ~ Exat;'·tren- nada e dos Estados Umdos. Os Ol o
Relator· senadm Heribaldo Vie[ ..
esmiuçá-las, pois não as ~6.1.heçc ei:n te.
•
1pat,es novos fmam então o fHastl e o ra
<
•
profundidade. 1\penns pt·oc•.n·arci saO SR. AFFONSO ARINOS
Ai !Mextco reptesentando a Amenca; e ' ·
<"'
lientur a m:~is importante, isto é a está uma da.5: razões da def~C:iJ. dtt EtJópia e a Ntgéua representando a · A mstabllldade ua conjuntura <c!COprática impossibilidade do contfôle nos~n. posição. de não nos fili.'lrm"s Afnca, a Bnn1ãma e a Indra repre- I nõmica em que vem Vivendo O Ps.ís.
efetivo dos proce::jms de de~-trmr:men-~caud.ntàriamente A nenhum blor.:-J, a sentando a Asia; a Suécia represen- cada vez mais agravada por um conto.
nfin ser a todm: os blocos que .ie.sejam tando a Europa, porque tan11lém não junto de causas, que tém atingido_ o
Quando o Br. Bernardo
Baruch o desa~·mrm1Pnto.
pertence ao Tratado do Atlântico Nor- mectulismo da produção, da circulaçaoaprcsentou .seu plano de desarmamenA primeira Comissão de desJ.~Hl~- te: e 0 Egito. que ainda mantén1 o e da distribuição da rique-za, CRLlSando
to mundial pouco depois da Segunda menta foi feita para não funci'l1.1ar. nome de República Arabe ·anida, re- 0 desequilíbrio econômico da coletiYiGranGe
Guerra. até hoje um dos Comno:=ta ele todo.::: 0.5: pai;;e~ rln~ Nn- presentando 0 orlente Próximo.
dade, t.em sido caldo de cultura d·:l5
dos mais inteligentes, se não o mais ções Unida.<: tornou-se um órgão àe~
Ficou assim constituída a Comissão abusos do poder das pessoas e emp~·êadmirável nlano dessa natureza. sua masiado grande embarncoso.
ctos 18, cuja pl'imeira reunião deve sas que concentram grandes capitais
de
E' p•·c",-~ ,.d,·da por tlnl ,•elho "", n11·".'"" o realizar-se no dia 14 d e março am
· d a eliminam
com os qlmis
dominam os
mercat:.c.::,
l·dc··,·a era a· da ,·n1ed1'ata Cl'l·a·a·o
a concorrência
e obtêm
In~
"
um~ agência internacional entregue.. às que conhed em Caracas. quando fazia na cidnde de Genebra. Pare9e escusa- cro..s excessivos.
Naçücs Unidas e a outorga a essa r ·~ da Dclegaç<.lo do Brnsíl no ano do encarecer a importân~ia dessa rel~Maâison proclamou na Amêrica do
agência do contrôle de tôda política d~ 1954 c que é um elos 111ais ilustres nião, que se deseny?lvera ."Job as m~rs I Norte e hoje ninguém nega que •·o;:;
atômica naquêle te.mpo dizia-se diploma.t8s nmericanos Emb:lixador pesadas r:~ponsabthdades. Del~l nao I poderes político..c; coincidem com os pGatômica e, não, ,nuclear.
Padilha Nervo. do México. A ~na co- se pode esperar ner1huma soluçao de- deres econômicos da sociednde''. pm•
A União Soviética se opôs. porque missà0. êlP próprio o reconh'-:'CP. não finit.iv~. mas, apenas, a pr9messa da isso mesmo as leis não podem deix::n..·
não possuia a energia atômica e e.sta- pode funcicnar satisfatórirtmente.
po~.<;lhthdadc de nma soluçao.
·- de ter conteúdo social on falhnrá eo~
va num esfôrço dcsesperf!do P'H:t
Entfio. formaram-se duas nov~1::: co~
·Foi exatamente. para esta reumao' mo instrumento da ordem jtlrídka. 1
atin.[Ü-la.
missôe.o:. ambas fora das Nno:;:ôes Uni. dos 18 que se re·3llzar~ €1lJ- _rm:r9c. que Neste pehsamento se contem a aftrFoi a fase dos espiões cn.naden:::e.:;". ria~. Uma. composta de cinco,-l·epre .. o Sr ... ~nt~ht~,h~v, Pnm:p J M1mstro mação de Pére Lacordaire. que já dfdos espiões americanos e dús f'l":ipiões sentnntes de cada bloco. foi a hmo~ da umao SovJettca, sugeun a presen- zia em 1848 : "em um sistema em que
italianos, quf' vieram. afinrl!, aprcs::-;ar sa Comi~são dos nr-z, comp.')sta ça de todos os Chefes de EStado Ca~ existem desio·ualdade de poderio e i"i•
a conqui.o:ta da hOtnl)::t atómica pela não sei .<:e terei todos os nome:- na 18 N.açõe~, tendo envia~o segundo Vl queza, é a libei-clade qne oprin1e e a.
RúS;.sia. Ela se opós, a}egando que a memôria - de representante.<: à o Cn~ no.s Jorn~ns antes da m~n~~ chegat!a, lei que liberta ·•. 0 poder Público preentrega às Nacões l1nidas. Rtrnvé.s do nadá. Estados ,Uniria.<:, Inglnte~·m. um co?vtte pe:osoal ao Plf'..wente Jo~o cisnva pois de se arrnar. com uma }ePlano Baruch não ua ::;enÉi~ ~ r.na• França, Itália. pelo lado oc.idental, Gou]ait.
-=
gis!.1ção rigorosa para conter t~s c.::mnntencão do monon61-io nas n;ão::: da~ União SoviéLica, Rumâni9, Bulgária. . Na? n:te compete op.nar n.ei? tenho centrações econômic8-s. que se voltam
grande.:::
potências ocidentais <!Ue, TcheccslOt'áquia, Polônia pelo lado mfluencla na ordem dns d~ctsoes. rr.as contra os interêsses gerais. ou não p;1_
àquele tempo, tinh,1m o con~rôle das soviético. Esta comissão foi ?.c1uela apenas como p~nto de vista pc.-~sor~l deria lutar Conúa essas m·gan'jz:.1ç6cs.
Nar;õe>; Unídas.
ique. <lO cabo de muitos esforco.:-. p3.- ao Senado, a mim me parece pouco ora. tem de se utilizru·· de uma legi;;Depois disso. ch<::gou-se à cm1clu:~ão ralisou e. práticamente. se dissdveu ~rertado que os Chefes. de. Estad~ l'-e lação tribntária adequada, u!õnndo c..<:
de que, pelo dr.o:rJP•)tvimento. r!:t ciê•n- ·em Genebra. Não conseguill a rea!i- reunam. desde log.o. ~no micw dos -·r~- clás.sicos métodos de incentit·os positicia. nuclear. havi,l imDO'S-:;il:l!!ic1 Rrl~ zaç:lo daquela reunião de cú'1nln a balho~ dessa ComJ.s.sao. por9ue. pr?"'a- vos e negativos de ordem fiscal. .cr-te
qu.a.~c total do contrôle. Dai êste. f'~-~que deverir~m comparecer o.s Presid~.n .. vel~ente, 0 q 11 ~ va.~ haver ~ uma "~~- atinja as rendas e os luc:·os extraordifórço dos p:o.ises, rlc fazerem multl~ tes do.<: quatro grandes paises no cte-- t.ah~a da focahzavao do pro~_lema .. e nários e taxe mais ror11emrnte os lnplas as ba.sc!': de .•w;ressão: o.;; ..;ul;.:m'!- corret: de 1960.
Berllm. prestando~se a reunwo. co!'10 eras provenientes do numento de prcrino's "Polarü:'·. os t.cJeguindds - nfío
Então, em seguimento a uma C<:nff~- nm p~etex~.o para 1.ançar n~gccm1-~:s ços e mais ntenuadam{'nte·. qn.:mào
os teleguiados de b?r.:es fixas - e io- rência de Ministros do Exterior, lc- neste .sentido, cte::tto da ex~ec!tH,a ocorra aumento da- produdio sem
dos êsses pl'ocessos que torn·~m ina- vada a efeito naquela cidade ·.uiça. mundJal da J'eumao da coml~sao .~ 0 acréscimos de p1·eço;;: ora ter·á de cUstingível a ofensiva nuclear, sen.:'ío constituiu-se pequeno gmpo de .trnba- Desarmamen,'l, quand? es~a Iennmo por de norma.<; e pl'O\'itiências policiais
àtravés da retnfiaqão maciça.
lho que foi a Comi sãsdosTêrfotJ!'-S
de qhe~e.s de_ Es~ado so. t,el:a, realn-~!'n- mais enérgicas. embora com o inJi.sSáo. porém, pormenores que nã'J ca- lhe. que foi a comissão dos Trê.<: for- te Sl~mfl~a.çal'. tmportunc.~a e res~.;l- pensável éuldado para não ~ufocaT •:t.
bem neste' discurso, que é mu·:t0.'!entc mada pelas potências nuclear-es E.sta- ta.do: se for aeer.taJa depOis. que a .co- iniciativa prin1da ou ahH~·entar os ::lexpositivo.
do.'> UnMo.<:, Ingl~terra e União Soviê" mlSSao ~o De.san_namento tiver tm na- vest.idores comprometendo o clesenv::•l0 mais grave é a impossibilidade r'lo tica, porque a França, embora seja do posstvel rclatln'l.s_ espernn~as:
vimento d'o Pai~;. •
0a Sr. Memt ~c Sa
contrôle. Fala-se·. por exemplo, no potência nuclear tecnicamente. não o
Pe mite V.
Dcspertnndo o Poclcr Público p:1 1:~
contrôle dns hn~es de lançamentn. na é ainda militarmente.
Ex .. um a par _e·
tflo complexo p~·oblema que lhe l'Xl<lestnlicão dos submarinos "Polarí.<:''.
. o SR. AF0_:...1 SO ARINOS - Com gin. aqueht.<; medidns. \'árias Pxigên~~:\5
na modificacão dos veículos, como os
Esta foi a· Comis~ão que. no fim da muito prazer.
fiScai.s vêm incorpomd·as fl nos~f!S lf'aviões espeCializados ero transport~s ano pa!'>sado, fracassou em Genebra.
.
ç;.
' .
~· • : giSlaç~o t.ribut~ria .e o ro:1stitl1int.e de
de foguetes atômico~ e em outros ti- Por que fracas.sou? Porque o.s blocos
O SI. Mel~ de .... a. - Q.Ieto so.tclmdo mais alem. chegou n. tm::pos de contrôle. 0 problem~ do co.n- estão colocados monolitrcamcnte. um tar a ~· E~··: e ctelO q.ue neste mo- rir no corpo da no.s:=a Con.~titui·;ft:l
trôle é realmente central. Como fis- diante do outro, porque não existia mento m~elpU:'to o àesc]o do. Senado, Federn! o sen·uinte dí~positivo:
entre os blocos um grupo de nações volte à tnbuna P·:::tra prossegUir no re='
calizar_...-a execuci'io? Só há uma nmJatório. v. EX.:.> não pôde sequer con ..
"Art. 116. Por motivo de inlcneira de fi.~caliZar aparentemente, - não nucleares- que facilitassem politi- l .
. d
t
'bl.
t . •
I .
·
.
camente os debates. Pois bem. êsse c mr ou expor pormenonza amt'!n_.e o
resse. pu .Ico ~- ali onz~ao em Cl
1
.a mais
aproximada
~ que e a mvesproblema
do
desarmamento
e
amda
especw.l.
·:.1 Umao pode-rn monoJJO,·..... - tipo de nação que não é nuclear por~ resta
tigaçao
a -oresençat d as
lizar dptcrminadn. inrlústria · d:1.
0 problema do co\onialismo e do
· d diretn.
·
·t · com
· de
que não tem desenvolvimento para is~
sões e mve.<;tip;açao nos .ern ortos
sub-desenvolvimento, tão importante
ativida1lP econômica. a$.O:Cf!.l!r::tdus
Um lado e de outro. A isto se opôs to, que não pertence nem ao TratadO como o out.ro. para todos os Senadoas indenizações devicl?.."'. co11forme
·s ovte'
"t·ca•
:-..
tremendamente a
Umao
'· de Varsóvia que reune os países comn~ res é um prazer ouvir a palavra de v.
o att. 112. n 9 17. ~ re::>:;dvado.~ o.-;
embora os Estados Unidos e a Grã- nistas, nem ao do Atlântico No!'te que EX.:J.. qne. além ·do conhecimento de
seJ·vico." mtmicipali:<·~dof; dn cOt:!Bretanha tenham aceitado, Comissões reune os países ocidentais. tornou-se causn, tem ma_ i,::: o brilho do forma.
petêrícin do.~ poclr;·e.<; locais ..
t
t
, d nma necessidade tão evidente que, em
d
1
~~;nv:~~;c~~ôe~t~~~tc1~~a~l.a ~·~;c~ã~ novembro do ano passada. a Delega- ~~~~o ~~J~ n~~gh·~ !mvos ~~J~-cq~~cl ~í; f:stc disposilivo nâo chegou a .~er
serão dLé nenhum dos países dirigidos ção Amerjcana. presidida pelo Embai- p;óximcr Senla~nU a ten~;in€ ... enriciue: completmnente cn1 lei e:::p,er~~l.
1
por uma flUtoridade
internacional x;,dor Stevenson e a DelegacãG So- cendo a seus Pal·es com a atu:llizaçilo .A ·'Ca~·t:l onto~·pd·a·
19~ '.: "".?o.rm
neutra. da maior categoria, como, viética, pelo Embaixador Zorin fize~ ·dos problemas mais palpitant.-\'3.
o Pl.lll.clpro ~~. 1!1tE'l\f'•~C.lo_ r:o:-:.:'lt:,I ,?o
talvez 0 Secretário Geral da ONU.
ram uma declaração dual. assinada
0 SR. AFOI'\SO ARINOS~· Sentl'.H do:nrmo ec~t..~.m~o. ap-.1~a~ .l>~la .... c~Então. as comissões de investigação por ampos. em nome dos respectivat: Presidente. a"'rade 0 muito desvrmec;- v:·1~· as defJcJcncE!," dn JlliCJ:Jtrr~ mfariam visitas periôdicas e às vêzes Governos. em que acordavam certos do as sucrestõ~s do i1obre Senador ivl"~ dlvlànal .e co_on:kl!~~r . ':'1. p~·oct·.\~<'<·1._''<t
inopinadas ao~ pontos que quisessem. princípios de negociações. atravé.<: de de Sá, e"' a acolho como uma' pJ·nv~ ...rl~ ~.~.~\P~~c!\1tc~~::sc nubl>co. E~tá a~mm
f>em nenhnmrr resistência.
uma comissão de 18 que fôsse com- sua generosidade para com seu velho i-·''" " JC 0
''Art. 13f). :Ka ínirinlivn incH-,i~
O bloco da União Soviética 'se opôs posta da antiga Comissão dos "Dt>;r,'' e amigo, ma.5: nfio quero deiX·3.r Lle obe-1
·
d ua 1. no poc1er d e cnacf.o.
·
d e nr~
dizendo que isso era espiOnagem
QUe de mais oito paises que viessem a for- d ecer ao m e11 I ,1·de r que. por t an t ns 1
ca~ vezes.
·
t em con d uzt'd o meu vo t·o f'! a m1-~
·
·
- f' d e mn:•nriíc
·
· ··
ns potên::ias ocidentais querem trans- necer êsses elementos de Jü~acão
·
gamzaç:::o
do J:tCilp nzf'~ de obviar as difi{'uldadc.<:. ~:li·
·" J.l.Os 1imi!r." .çlo il2!11
formar isso numa agência de espionan h a a t uaçao.
Ponsso.
peço a "v. E xcev1'd no. e.:xrrrJ110
gem. o que é parn mhn um a'rgumento min:lr atritos e afastar de.<:intr:!~ên· lência, Sr. Presidente, me inscl'evcr
pú!Jlíco. {unda-.se a riouc;;:n r: :l
incom;istente ~ para não dizer ri- cias.
para a primeira oportunidar'.P a fi:n
prospcncbde nac:olEll · A iútPrdícu1o.
O SR. PRESIDENTE - rFa:::endo d~ prosseguir em minhas c~nside!'a-1
vençàc do E.~tnclo nr domínio ::ocosoar os tímpanos) Comunico ao çoes e complet(tr o dever da mmha r:;.;:_,
nõmico Só .~e Jegitin:il nnrn sunr~r
Creio que isSo é a maneit·a de ma- nobre orador que. embora disponh:t de posição ao Senado. (Muito bem; mui-:
a~ deficiência;; da ini:--"int!,·r~ in,Hnifestar um outro tipo de oposicão.
tempo regimental até às 17 horn<; e to bem. Palmas).
1
v1ctun1 e coc!·der>nr 0 ~ fntor{'.~ cia
1
E' a êsse oonto que eu queriá che-~15 minuto.o;. terá de enccrrnr suas ~"OnO SR. PRESIDENTE - Neste ~o~
producf1o. de maneir<l fl evitru ou
gar. à oposição política, à falta de sideraçõcs em virt.ude de hnver sidn menta, inscrevo V. EX? para a ses.s5o
re.<:olvCr os seu::: conflitos f' in'"ta~
confiança_ que os gran-ctes pnfse.s. de ':l 11e."1\ infornu.d:l de qu~ f::l.lará ener- de amanhã. em nono lugar. No.tur~Jduzir no jogo dn.~ competiçl'~ !n-
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d~viduais o pensamento dos inte., 1 No artigo 2.9 do Pr-ojeto São amUl- 1 ca, pura e simples,- indiferente a.os dos com a criação dêste Consêlho, poio:
ress:<; da Nação, representada-s pe-j ciadas as formas _por que s~ c_aractcri- · vá!·! os par~metr-os" dÓS fatos econômi- não se trata de órgão destinado à reJo Estado.
.
za '? abuso do p_o~er econonuco, . _ cps, podera, às vezes, levar a. con.se- pressã-o de certos crimes praticados em
·nterven - no don . .
D1ante das dlficuldades e per1gos qtiências desastrosas.
dado moment"'
l
çao
~
nmo
eco.·
d a concei·t uaçao
" ngl..
·
-v.
.
A
nõmico poderá· ser media ta e ime- que dec or r euan~.
Apres€ntamos .emenda corrigindo es- A sua competência
se define
ratione
dia ta, revestindo a forma do con- da de to~?S ~s ttpos_ de abuso, .ad~tou- ta- fal~?- do ProJeto:
materiae, atinge fatos e delitps e não
1
1
0
trôle, do estímulo ou da gestão di· f "é~~e~! ~r~~ 1 f:;_~~;reldaq~e. àb:;t;ó ~
,V~nflcamos tambem _qu~ nap há, no pessoas. Seus membros uâo são juizes
reta". .
• •. ~~las· hermetidas do sap;t~ ch:}. P;_oJeto, qualque~ _referencia.sobre cnr- ad hoc. de exceção, para um determi~
.
.
l
. . _
•
c-.
•
• ,. e.. ! te1s ou monopolros a5tata1s, que se nado caso, mas cora juri.sdi ... ão para
E1~1. 194<>, no go~erno dttatorlal de . das def1mçoes ~ec~ada.-,. permitmcto ~constituem através de socieda.de.s tmô.,. delitos contra a econGmia. ...
,<;retulw yargas. , fo_I promulgado. o De- surpree.nd~J' o dellto mclusi_ve nas sna.s nimas, que asseguram elevados luc.ros,
o CADE é ccmpósto de um ·P. resi;~i~~ ~;· 7.666-, d~spondo .contra os e!l~ont1a.diças caracterlza.çoes subrep- s-em possibilidade de rigoroso contróle dente e quatro membros, nomeados pe' . 1~ts , de autona. do ell}lneme bra- 1 hct(!S.
,
.
.
ou por meio de sociedades mistas, que lo Presidente da R~púbUc:.1, por meti ..
:::r.lelro ~gamenon Ma?~lhae~. que soDe mo.do g_etal o abuso esta ~onfi~ 1centralizam serviços do maior int r-_,.. caç- 0 d Presid t d 0 c' - Ih0 · d
1
(!leu o Imp~cto da cn.t1ca mai.s feroz, gurado en1 t.o.da c qualquer açao de J se úblico, como u
. e~ l ~ . S:
~
. e.n.:e
-.~nse .~
~e
,
.sendo ap~lrdado de •nu malaia"
pe.s<:oa emnr"""a on g"uoo.s de pe·-o:ts
P
-~ •
1 z, energia, gas, 1 lllm!stros, depms de apru"i'ado"' pe10
.
•
• 0 ~ 3~
' ~ ~ ....., ·' .·- ~ •
~~o ' 1á~rua esgoto telefone t"ransporte os ~e·1ad
'<ede · 1 dentr" ; ..., .,"" ·
1 (!0bnram-lhe origens
totalitárias, _ o_~ _e~ttrl'!sa~ qw~, !.S-Qladamente ou não, · ~a·-' ·n"" . .'
',
. •
..... J. _o . .
ta·
(;
m.ttsh,,tos
ãtrave.s de monopóhos duopólios oe IQ. 15 l _,.,eiessam_ de p ...rtQ a vida das mawres de 30 anos, de notóriO saber
/quando na verdadg. inspir
tshermàn. Allti-Tl·u;t Act, ret~;J~ecid~ oligÔpóJiC:S, natui;al ou, artHiCiàlmen~ ~o~ulaço~~s e CUJ~S preços e lu~ros o j~rídico ou econômico e -d~ reputr~ção
;n~c~s~o pelo Suprema Côrte Norte- cri::l-qos, ou pÇlr qualquer outro meio, E::-~a-do uxa so~~:anamente ~ais _das llJbaçla: .. __.,,
.
_ ._.,
J.AmerJCans, quatl-do predomh:lou a cha-1 que, de gu~Iq_u.er maneira reperc'.lt-a vezes .p~ra .... ~ob;n desvios desonestos,
O mtJgo 63, I da Con::>htmçao F~tmn.da "norma d~ razão" e tamil_~m préjucj.icialmente aos interê.sses dos com ~o ... upl ... taçoes, peculatos o~l em- dera! enumera os ~íl..?os de nol1!_eaçao
jna "lei Cl~yton", Que t~ntou deli~ir. coq.sumidor'es, ou vise ·criar dificulda·Jpreg_msr:n~.
.
àcpendente3 de pre\'"13:_ aprov~.çao do
n concorrência de má fé.
Ides "!.O c.oihércio ou à producão de
Ha_ o~tms fotmas d: abuso do poder Sef!ado. Eüa compet~nc1a po.de.. ser
o Decreto-lEi n.'? 1".BSS não c1l.eg,Ju bens e ser.viço.s em gernl.
•
~con.om1co nao.. m~ncio~a~as no Pr~- alt~ment:e moral~za~ora, no C!lso,~c.na.·
a ser regulamentado, nem a vigora!', . os •·l)..olP.ip:gs", "trusts'\ '·pools'' ou J~to, mas gue J:"' .s3-o pie_Vlstas ~m le1s pga.e é se.r restrmg1da. Na popstltmf~ce à timidez d-0 .Gorêrno, ante a r e- ~ car(éis, •'lwn.s~rqs, túd~-.s -as formas ·cie VIgentes, q~te d~p~em .'Sobre cn!lles e Ç~D Americana., que no.s serv1u de J.?Opu~sa.: geral, e,. ainda, pnrque,.logo apôs \organiz_~ções monopó1icas, concebidas contravençoes con"ra a economw. po- d~lo,_ quase _todo3 os carg~. púbhcoo.
~ara., sendo sucedido pelo Ministro Li-fllQ ventre do li!)erali.smo. para eliml- pu~ar, tal como a n.Q 1.521, de 26-12- s? sao J?l'OVldo.3 com o prevw ass~n
nhares, que 0 revogotf.
nar a cgmpJ:;tição nos mércados, atra.- 19;)'1 e a 1952 da t;tles~la data, etc.
ti.mento do Sen~do. W uma medi_da
Na ConstituhUe de 1946, -o brilhnn~ I vés de Ull}f!,· oferta _!nonOHt!cu, repreEm que pese a f1xaç_ap dMi margens altamente mora!l."5ad~ra, f!-Q Ç(}so, cnate deputado
Agam·enon· Magalhãe!i 4sentam, não restam dúvida, a antite- de lu~r:o.s ser poz:to. vital do -contrôle ~a par!:), ~levar o mvel dos membros
~reabri~· o d~bate- e -ã :sua tese, vit.orl.o- \se (J.ª-Q1t,el.fl: concm-r~ncia .... concretizarla da ati~Ioad~ econom1?a, contra os_abu- ao Conse1_l1J?.
§a, for contlda no artigo HS, que as- n·:l atpmc1aarlc e flmdez da oferta e da sos, nao ha, no Pl'~Jeto, dele?a_çao de
O, Pres~dente dq· CADE exercerá o
~!m dispõe: .
procurft, qe tal forma que o vendedor p~deres ao CADE, ne·ste septrdo, pro- ca_rg_o _como del~gado do 'Conselho de
1
.~
QJl co!J.mraqor
nenhuma influência vavelmen~e, .P~r preocupaçao contra M1mstros e ~era e~o~1erado qu.ando o
;'-It, ...1:8. :'\.ler Jepnmira ~ô.d.':l. exerça ~ô]:?1·e .o .preço. Para defenr.ler qua.lquer .. mci~encia do artigo_ 36, § 2..;. CoJ?.selho assim deCI,dlr, ~i sõ lhe ser
e pq:ta!qu~r ~Olm.a. de ·.~?ru:,o d.o .1~0- , essa. con_çorr~l_!Cl<l-. que é !:". ba.<5e muis da Co!'....stituiçao Federal, que 1mpede a atn~uid?,_.. nas dehberaçoes, o voto
d_r evonoPJlCD,. mclusu;e ~ .um?es con-sistent.~ e dmadQnra- do bem estar qualquer dos Poderes delegar :mas atri- qualltattv~ de' desernp_ate. O mand?t-to
ou _agru_Pament.o-? ?e en:ptesas m- dOs -indiVíduos, das Socied.adc.s. do &c;· buições.
dos demais membros e ~e~ quatro anos,
rtevldUaiS ou sociaiS, seJa qual fôr taqo, i_mpõe-.$e alíar e até mesmo fO·· 1 Nem tão pouco estabelece, desrte lo· renovada a sua .compos1çao pela Q!J.;tra. sua. n~-ture?ia, q.ue tenham pc;r brepor as leis da "economia às reg>·; '..;o, as p-=rcentagens consideradas legí· ta pm·t-e, an_ualmente, ?en~o penmtlda
~fu"J?. dOl!lli?---'.lt os mercadm~ n.acio-, jui·Jçiica.s, _Q~ra demolir os tir3.nos tl.e- Limas, parâ lucros lícitos, o que deixa a~ rccon_!iuçao. As pnmeiras · nomeanals, ellip.lrun·. :- _eoncorrenc~a e I tentares do -poder ecõnôulico.
.
o óro-ão controlá-dor no dilema de de- çoes serao por 4, .3. 2 e 1 ~no. A ,Peraumentar arbltranamente o.s lu-\
·
~ ·
· b't · ·
,
da Go m-andato so ocorrera atruves de .
cros''.
· 1 O projeto condensn nas suas dispa- t:r~m.na;-1-~ a seu ar ,1 ·l'lO,, 0 ~ na o sa-~- processo .administrativo, de · acôrdo
.
. .
,sictJ\;s e.s_sas rcyras, mas, cGmo acima b:1 ~cfml-lo e _tornat-se \acllante. ~e- cem o Estatuto dos FuncionárioS Ptl~e dJ.Sposttl~o passo~ a m·ie~ta~- a I diZiam_O!J, nuni sistema. de generalidn- nao u~o~eran~e :Por yutro lado- deixa blicos Civis da União, em qúe sejam
_no.::~a ~trptma
juridtcu-ecm1omica ~ des visando evitar qualque.r omissão as cmpiesas mtla.nqmlas. por nao sa: apuradas irregularidades praticadas no
ant:-capltalista, sem tt~uela por aigun~ 1pel·igo.sa. TQdavia, dentro dêsse crité- beren?- _a marg·:;m de lucros_ que lhes e exercicio da função. Pe1:rJ€rii, automâ.erroneamente de11lmc.ada incoerém.ia rio gue actqta. se excede ao considCl':lr pern~It~da.
:
. .
ticamerJ.te.. o mandato o membro-do
ccll?- os ~§ 12 e 14. do mesmo diploma, apri0l•is~;i-can1ent.e, forma de abuso da
Afigu:a-se-nos, to~avta, Irrelevante o OAP~ .que faltar a. três reuniões orq~w garan~m 3: liberdade de ·associa-· poder econômicó tôdas as concentra- presuml?o temor, ~mntc ~9. que P.as- dinátias ·consecutiv~s, salvo· licença.
· ç~w para fms hei tos e o· livre exercí- ces de ernpr{!sas al't. 2.1_) letra "c'') sou a dispor o paragrafo umco do ar- senp.o nu!gs as delilJerações de. que
c1o de 9~alquer profi~ão, obserVadas Sôbre qUalque!· aspecto, Seja de carã~ tigo 2.q do Ato Adici01íal n. 9 4, de participar, com v_oto d~c!siVo, o ruemas condtçoes q_e c~pa._cldade que a lei te: petunifn-io, próprio do3. cru·t.éis. e:m 10.61, se~\!ndo o .tt':'-al
. -- _
_ b~o que te1:ha mcorndo nesta s~nest:abeleccr. A.ssoc1açoes· que abusam que se 1~eunem o5 produtores, pata. su''(Pa.ragrafo Uilico. 4-· Ieg1slaçao de~ çao.
·,
4• •
do poder econômico não podem .ser 1roes.r a concorrência, assegurando o legada poderã .ser admitida por lei e.
D:1s .re!ln10es do CADE par~lClpará.
consideradas 1íê:itas e- 0 que exerce i me1·cado consumidor, mas ditando a votada. na forma dêste artigo".
sem direlt.o a voto, um . Procurador
uma profisEão que· at.enta · conifa a i eiêvação, dos .pre-ços de modo a o'Jter
No' artigo 17, letra "r" está e3ta- Geral, de~Ignado pelo Pxes1dent~, ~fl.l
~conmnia popular e 0 interé-"·e cole- t lucros eXcessivo-s, seja a concentrução beleddo qu·e aó CADE compete "ins~ tre os -Froc~radorc~ que constltmrao
tiv n:l.o tem condir.ões pa~;,_ gosar !de emprêsa.s cmn o cbjetivo de üOll- truir ao público sôbre as forma.:; de]~ Procudrttdona: E.1sht~dserá
cOmi?Opttadde
1
dns0 franqui~s legais ""
'
. ~e_~nii' uma produção em proporções· abusa do po:ler econômico''. Como po~ 1 01
r~cur11:. ores esc~
o_s e. req1.1151 a os,
VáriaS leis forarn 'sancionar~ .... aS" ~m~.iores do que ab obtidas indhridual- derá instruir quanto ao limite per~~P . 1dmtes anos. Icnova_vm!id·. çleJltl'e, os
•
·
• •
';!....,,
-·1te Nest 'Jt'
t'p d
-,,~
, ~
.
~
ass1s en s. assessores JUn ICOs c pro~
d
gmr. no sentido de nrotegei' a eco- mel_ . 1
e u .tmo I o e con . . ,,n-:- centull 1 -e 1ucros que sepa1a a e;.p.e- cu· d 0 1. · d u ·-t'
11 t'd d .
nomia popu}tu·. contrá os ahu.so.s do ~:açao os c~nsum1d?re.s e~ ve_z ~e pt:e~ culaç~o legal d~ ile_~al? E' verdade qut:\ qul~as . ;' pa:i·aes~~~·15~ q~Ie~ ;g~~ aJ;
:poder economico para cohtiolar o~ J_ud~caqos sao fjivm:e~ldo_"'• pms a. pto· o. artigo 21.!d~v€1'lnlllP~ ao CADE efe·· est.abHida,d<> bem como naS !nes as
preços, reprü~1ir à usura, conter ·oa ra.: j nu~ o~-·em Iarg~ escala ~ sempre tl~a tua r p_esq:-lisns e~ estudQs que ltabilit-em i con4ições, "Cntrc os m.eÍnbros do ~i
bolos_os encatxes bancários. etc.1 gala~.vl~· de Pi~ço~ de~.escentes, . Oct, a. de~er~mnar mo.rgen.·~. de .1u9ros e sur.i nistérlO Público da União ou dos EsDest.:lcamos, dentre das, as de nú-Jno. _rmmmo, e~ ~vr;Js, dw._níe. da l~l da aplicaç~o H~ }U(~ros d_tstnb~;dos e ln- i tadcs,~_os ql,la~ ficam . pr}yados de
1
1
meros. 1.. 521 e 1. 522, ambas de 26 de ?!elt~
e ~a rf- .?"'~ a.d Da! a AlJm:nha, cr.o-a rf!mve.'5t~do.s-, p:U'a. suge1_1r_ ao. Prc~ ~ e;:~:er.c.er. <-; açty.;pcacia e. fu·. I\_cipntt-rão e.m
dezembro de 1951, g. primeira alt.e.- Ja 5 ~ 1t 1 ~1 :1~ncm . a Cl~~ma ~ ,. e~o- siden~a do com:~lho _d~ _M~n:-stros_ as rerulnc d~ >~~mno int-egraltando . dispositivos da lei vig'ente ~ô- rom_Ia sru:aal ~~~.mel ~a~O· '., 1 l""~.c~. r~~: providências legaiS ou acmumstrativas . Os U.!€JP-J?ros tiO CA-P;E e. o P:rocura·bre cnmes contra a economia popa- I.zac;o_ uma po hlC;I ~ ~nc ... l~ ~\o a ""' nece.s.sárias. Mas esse proc?~amento, aor terão vencimenías de . : .. .. -:: .•
lnr;, como a usura, cobrança .de a1u- !'~ tipo ~....--c;_onc·e::tl~~Tao, suJeltand.o-a, evidentemente,· tem· uma tramitação, Of$ Yog· . çoo__.oó m!'hsa~~. O f'rocuraguels ale.·m .do valor permitido em lr.i.. e.1~ora, a ~ d~;;,CI~-tn;~ 1.~to leg~~· dem.o..·acH•. incompatível com a. de-~ do.-T _sóme. ~1tc runciC!na~·á. -na esf~ra a.dfraud~ d~ produtos. etc. e- a. segunda d" ~...Qmo se v~, pao ;.e ?~:SH el conSI f e- manda, q"uc· e;;ige mcclidas e prov1dên~ mJmsf.rat.n·a. ~a. JUdlCia-1 ~s mtere~
v,utc:nzando- o Gov~rno Federal a in- -::t"r.,.se e~> ~en;w.~ a ~olu~os 03 ~-- ci~s. nê.::te set.Or. não Sàmente rápidas. s~s d~ C~_D~ sao defep.didos pelo M1-·
lervu· no dominio econômico (artig_o nomc~os ,~n.om.LCos. _.N•. lei_ da af-e;I- como. tàmbf-!11 mutáveis, numa éJ?OCQ-1 mst-éng ~ubll~o.
·
146 da Constituicão), pn.ra assegttrar ta !e aa. P-O~Ui U·, m~l~~!Ve. paf.a_ que I e- d,.,. .::..aita.cões. sociais. con1.,o a em qutrl O c "Dl<' tera· <ua sede no DIS. trilo
a li \·re a·1s t nvmçao
'"!-..
• '""
d e p1o
. du.os
t
·.- - ·ntm,
. p!llS
.-_ em
\. crescnnen
~ .
l o, r.u~
-~"' ·
~. • -ne- gu
. e os·
. .preços
d ' .nus...er~:. se . az ocorra
. -·
v1.~vemos
_.t:ederal.q.. com
J·uriSdlçao
em ,todo o.
ce~-::<>ric·
-·
uma sene
e Cli'CUnswnclas
-•
·e on d e as pte
. ...~ soes
- m
· fi a~ Pais
- . e- •estara
_ . suP:ordmado
. .
· ·
-~ ..... ;:; ao co"<t
u.:: Imo do P ov·n
.... ·
~
..
P pre:s.nas
. 1. - ' mo o nosso
"dlretamen.
·· num~rosas. e. comp 1eA.~s.
G-1
~0 cionáris.s não tên1 sido contidas.
te, .ao collselhÔ ·de Miú.ís'tr.õi.· ~D<inols
-"f? _profes.sor f!ermes Lima, em d~-~·qemge .s.ttglel, <'!:'~ ~eo~.1 ?: d_e_ los Pr-- .O ·PiojetG cria um órg§.o incumbido' de- inst,a1~~o,- _exin_}il1~l:~~·a. ·rea1(c/ãde
po_nnento, na Cama r a dos DE'putado3, Cl 05} ~~ 121 !l' qu.__ . . 1 ,.,e 1 . ..I~,~cia se em~- de r.nuracíl:o e repressão dos a!Jusps econômiCa cfo Pais .e sugerirá ao ··Pre~
afirmou que aqu~la;; duas leis,_ a !.521 !en~as.:.c ~ ~on,.__.us9e:o;_._ logic.a~ de ~e~= do ·podel.· econômico denontinado si~êrifê dO Con.s~lh(;l -dé Mihis~roS 3
e_.a _1.52~. com hgeuas al.teraçoes, por v~S pre~mss~s.ou_ hipo~e~~ -?a_G ex~st~ ''Gon:;elhn Administrativo de .Defesa. l'!'_!lle?sa dt: 1\f!?n.s~g~m- a9 COngresso
si sos, di.s:pensam o ProJeto m:a em na:, mais do que uma cJenc~a · a logJ- -P:!"IJnômi.ca" (CADE). Prefenu-;:e <1 Nacional sobre a él'lhçao de· Inspeto..estudo: pois! ambas ar:TI?m o E.st~d:l, _cu.· · • " ~
,~ ,
.
·"
d~ne;nünaçâo de ;·conselh<?" e não r!as· ~egi~nâi~ cia Defesã _Ec_Õfiôfuica,
para mtervn· .no donumo econômiCo, . O. pwc=.~o, eco,10n:,:.?. e. . a~lgo qu: ~e "Gomis..'illo'', · devido à ·c.ortsti.tuição C' sua crgamzaçao e compe.tencia-.
tom~r ~s med1d?s corr~toras da .con- teahza a traves d? p~ç.:;,;;,~I, .. St?\.e lllpu- or ani2Rcão nue lhe foi dad~. em que . o CAqE ·er:erc;ta o seu poder do
correncia e pumr os cnmes de a Ouso 1te:;;es: ~e aconteClment~.~ sUb.Je~Ivos,. de 0 g 5 o.u$ 'membros têm as garantias. e flscalizaçao atraves do Departamenta.
do poder econômico.
~c~lldiçoes q?e· s~ mo{hf~cat;l. pelo que . 5, .~uatibilida.des dos m-embros- dó Nacional d,e Indústria ·e Bom~rc_io,
,
·
,: ,""
as. st:as leis s;~.o mutayets, conto o m ...~.• .~ -.i i 'rio.
J~ntus -eome:rcia-is nos ~st-ados, ou -~r ...
~as o dept~tado faulo. Ma!4a1l ••,<€S propno ·comport-amento t;.tnna!lO·.
P~Ctel -!ua. c. a ·
.
.
d
era e 5 -correspondent-es como-· tambem
.
.re\~Iveu o PrOJeto de seu 1Iustr_e p~u e . ~ .
. . .
.
~
Q· prmmp1o~ d::t ..ISO~lonua, segun _o .. ? "' . ,
... ·dad .f
·a· .·.dideputado Agamenon M~galhães, e!!i
N?D e de:r.._ais rfrem·q.;;r u açlverten~ qual '!todo-s suo lg"Uais perante .a ~ei_ • ~!t:::: ~~-~ a~~~~r~las esfed~~·~s I.Se de
9
1955 .e a P:Opo~ição depoi~ de numero- cia de .I.prie :·~~rhls. tE~cmentos de consignado ~o ? ,. , 1. da Co?stlt~I~~~~ sccied.;des-de eco~omia miSta.; que são
sas mveshgaçoes e proftcuos estudos EconoJlli3.- Polztl-~a, pag. i2), aq acen- Federal, ass1m cumo o o~ttw. pnnc_J. · obrio-ados a pi·estar-lhP todas as inque _11ropiciaram refundí-1a tot-almert~ ltuar que o primei.ro p-ass.o qu~ se d.ive plo GOns~ituc~onn1 ~e q.~e dev~. h?-~e: fon-n~cões, assisté~cia ~e coláboração,
te, e aprovact~1, na. Càmara dos DeTJu- .d. a.r pa~·a ..entender 2. c.con-'Jmia é pro-l igu~l reg1mc 1nv-est1gatOI lo... pai a toa o... que 1n1. pc. rte·n. f, p'.,evcnção ou· represtadqs. constituindo o .Projeto núffie- curar e~t-ender os .. móveis'' das ftçõ:os os ~elito~. cxp!'(lSS~ no?~~ ?o n~e,st~? são üe·alJllis~s·da-Poctcr econõmicó, ou
ro 3-E, de. 1955. E.nnado ao Senado- cconôn:J.Cas~ _;.s · c?.L~9.~- que leva.!ll. em! arnr;o e_ ?e:;~ndo o qn~ ,nao ha-ve~ ~ ·sOfrei"ão- ·san:;õ!lli.
·
·
t?mou o nul!lero 1_44-1961, que pc'fS~~ !cada. !:atu~.çao p:u~twn.lar., ~. ~nn rew~-!fOr~ Pl:lvllegm.d_o .. ,ne~ JU!zcs ~)n ·t COnSo~ntp-s·e lê no artigo·7° ~s sanmos a. exammar.
tado ~fi!;:imt.o . .Uma. tmpOSlça_o jurfdl-bunais ae exccç~o·, nao sao nw.e_c~- çõe.s ao abuso-:.do poder econôJU1co são
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as estabelecidas nos artl"'OS 43 e 47. 1,a eia. cabendo a o-re~:.ponsabilidade cri~ 1não se perdeu nos_ áspen'os caminhos ~ !<Pl'escntação de teses_ à Reunião ~.
O artigo. 43' dispõe que v'er:ificado de41 minai e · as. sanções correspondentes. 1deu noS óspe. nos ·caminhos do dirigis- Conselho Interparlament.ar, a r ea!1-l
terminado ato ou ato~ de··abuso do
Ai está o artigo 7° ditando a regra mo econômico. de origem totaliátri~, zar.se em Roma, e~ abnl ~o. correu ... ·
1
poder econômico, o CADE, ouvida n' e estabelecendo o sisten~a:
limitando7 se. à inte~venção na adm1- te a.no, com o segumte temano:
Procuradoria, assinará prazo aos res-l
, "Art. 7" As empresas que pra- 1nistração d~ empre~a. e ~ des~.proComissão para·o estudo de ques+ncsi
pousáveis, ps:-ra que ces.se a sua prá-j
tiCar~m, os ato~_ ~e abU:50 do ,poder 1 priação me'!,mnte prevm -e JUSta md~~ politicas da segur.anca internaci~nal\
tica e os multará de 5 a lQ mil vezes
econom1co defimdos no at·hgo 1°1 nização. Nao extravasou nenhum 11~
d d ' , ment . ~
,
0·
o valor do maior salário mínimo vi-'
ficarão sujeitas às penalidsdes mite sôbre oualquer aspecto, merz-~e 0 esmma_
.
ge~te no Pais. na data da _decisão. o
previstas nos m_'tigos '1_3 e· 47". J cend~, em . sonsequência. aprovação
Modalidad_e e c_o!ld.i;;ões para. 0 de- i
artigo 47 estabelece-que, nao ctunpri-1 A prevalecer aquele paragraío ha- desta Oonussao.
. ·
sarmamento geral:
1
da. aquela decisão, o CADE promo- i verá,· pelo mesmo delito, pçnas imLimltamo-nos a apresentar tres
a) planos regionais para a limit<Í .. :
verá a execução judicial da decisão e! postas à atividade econômica, Ser ina- emendas, apenas. Apontamo.; entr~- çâo de armamentos;
~·equererá :1 intervenção no negócio do nimado que funciona através de agen~ tanto, diversas ·outras falh~s a corn~
b)
0 problema de contrôle:
mfrator.
, 1 Les e penas imposta;:; a estes agem,es. gir, que me1hormente pod_er~o ser exa- 11 c) 0 estabelechnento rte fôrça in ..
<??mo se vê, n~o há critério fix~, ~Aquela a J?ena é aplicada _de acôrdo 1 min~das .~e-~a douta _co_t_:J_Issao de Eeo-: -::t:rnacional par~ prov.iu.ento das ne .. ·
conesponden~e a_ cada forma do dell- com o art1go 7° em conexao cem os nonua, ~rguo _especrall.,v._?o. da Ca~a I cf~sidaúe.s ~medmtas;
to, para aplicaçao. da pen~. Todo e•attlgos 4~ e 47. A êsle.:,. de confl.)lfiil- que considerara a p_:-"''cedencm ou nao\• (1_) aceilaçâo geral da - jur!sdiçãn
q~alquer a~lls~, seJa qual for a capa~ l dade: com 0 parágrafo único do arti- i das ,nossas ob~e_rvaço~s. _
. , obrigatória da Côrte I11t-ern~cional _de
cidade do mfu~tor ou o mal que r e-\ ga 6".
, De-se _a segumte 1edaçao ao mc1so j Justiça para a regulamentarao de <hsS'!llte. à econo_mm pop~lar. ~a muita os- ) Padece da mesma- censura o pará- : I do art1go 2o :
_
, sembléia. parlumentr..r.
·
•
Cila_r~ ent_r~ o e 10 Illl_l vez~s o maior~ grafo único do artigo 80 que cominaI
EMENIJ.~ N 0 1 (CCJ J
)
.,
. ..,
.
_ ~
1
sala~lO-mm:m~ do PB:Uí, FI~a, ao ex- pena de detenção por um a três me- I "I _ Promover elevações de pre"'os 1 ComlsSltO para ~ e,st!.rlD de qucsloe;;
clUSIVO ar~Itno do CADE estabelecer ses, aos _diretores administ1·ativos ou de mercadm:Ías dominando. mêrt:ado~ 1 parlu.mcnt~res e 'JUTJdlCa~.
.
.a ~raduaçao, ~entro . daqueles llmi_tes de emprêsas que se recusarem a pre:::. ais ou eliminando t-otâl ou }J~n·- 1 1. ~1ed1das a tomar no plano mmmmo e m_aXIID!?, fixados no artigo tar informações ao CADE ou as for- nta1wnnte a concorrênc'ia pm meio ten1acwnal conr:~·a pes:3:cas que, 1~0
47: Em regra, nao há. penas corpo- neça inexatas com dolo ou má-fé. Se ~a.me .
txercício de a_tividades politicas_. ennrat~, salvo !JS que admnte m~l'~c~o- as .cmprêso.s, !~ce ao artigo 72, sãol e·
EMZ:ND.\ N" 2 (CCJ)
queceram ili.cttamente ou praticaram
na1emos. So existem as pecuman_as obngadas a ex1bn· a sua contabllidade,
8 prima-"e 0 par"ic:rafo único do outros atos contra a mora. I e a hum a~
a~ontadas, salvo em _se t-rat~ndo de nela- co~preendido~. liv1:os .. doc~une_n- arti~o
·~
nidade. (Relat?,I:io .da _subc~missáol.
6o ~
Cl~~s ou contravençoes pr~vistos no tcs, papeis e arqmvo.s a flscahzaçao.(
2. A delinquencw. Ju.\·eml. (ReJa~
C9d1gC? Penal, que_ acarretaao, as co- ~ob pena de multa àe 5 a 500 vezes
EMOIDA :r.r:-' 3_ (OCJ) . .
I tório da subc-omissão) ,
mmaç_oes .esta~e . . ecida~ neste d_lplcma. o maior salário-mini~ o, porque mais
Suprima-.:;e o parngrafo umco do, 3. Legislação do espaço. Pro!JwA mte1 vença~ sera conpedtda por essa pena corporal, quando aquela da artigo 8".
-I mas e nerspectivas futlll'as.
sentença profend~ ~elo Jmz do~ Fe_!: multa já é talvêz excessiva, por uma 1 Sala das Comissões, em 16 de feve-~ -'1. 6 p:1pel da oposição num;1.· astos da Fazenda Publl~a_, a requer1men.. simples 1:e. cusa de. inform. ~çõe_s_? ~ô-~ rei r-o de l9G2..
:;mblCin parl~tmnt.ar.
to do C~DE, e1:u P~~Içao f~n~amenta~ bre a f_a~stdade ~!i ;nformaçao, Ja ex1s .. --------~
___ -·~---------i 5. :F:'rogrumu de pesquisns-~ set· 2nlda. ,e_COD} ;Of} _Ieqmsltos. exigidos pa~a te pamçao no Ct)dlgo PenaL pe1o que
__
O. SEI\l'DO 'tp.tcen."~.·- 0 pela UI:i5.o nc campo parp~tiçoes m.ciaJS, no .a~tlgo 158 do Co- se torna ocioso opernr-.se doutro 1
SECRt. i ARIA O
'H
'--.m<>'lfs.'·
drgo ~e P.rccesso CIVIL Da senten~<;-1 m_odo.
.
.
. .
.-EOERAL.
'r. .. :~ ... ':
. 1
'
n•-;
cabe Iecmso de emb~r~o.!., q~e se1_a
Essa~ estndentes ex~cerbarues nao
i
:..o
_
! Con~ls.~eo para 0 ~suu.o de fJI!e~wes
~Focessado cem_. uma dilaça_o PIObat~-~ devem prevalecer. Assrm entende~1 do.
Atos do Diretor Gel'al
r u.·::{;::oJ:7cc;s c socwzs.
ua. .Julg~d~s proc~~entes
C!S. emb_al.. up!·esentu.mos
emendas suprc.ss1vas I
.
_
! o cond:rcio internaciOnal. corno fa1
gos leconera de 0!1C 1? O Jmz, ?e lm-~ dos parán-rafc:; \micos dos a:ctioos .7~ ~ o Diretor Geral dett:r:.u o~ ~Cb"n:>, f,,, "e prcrrrcsso económieo e S8cüli àc
procedentes cabera agravo- de mstru~
o
"'
"'
l ..... · .~·- · "' .
·
-· · '·
menta com 0 rito ·estabelecid
c 8. · .
. .. ,- .
.
tes requenmen..tec..
. . . .
. , (:t:;_\'!:.!W!':.o p::tnt os Pf!.lSf:'s em '1a.s t.r!
~ d. •
.. 1
o no:
Estlrpada a md;gLt;,ua_ unomaha,
,
. ,
... ,.; .. ;:.. .,. .. 1. • •• ~·. ! l:Ps!:':! ~·;_,_:., 1 :rlf.;Lll\ 1 .
Co 1go de P_rocesso C1v~ . Os proces~ \ 0 sJstema de repressões ahgura-se-ncs •N'i' 473/Úi - (. ·_':H~c ... e, '--'ta. ~_.a :.f~ 7 ,~,,
_.
_ . •.
_.
sos.est_abelecJd~s no ProJeto terau prc~ 0 mais indicado. Não abusa de me~ Auxi:ir.: dt! I.lmp~za, PL·--'-, ~o!.c.~:
Cvm;;:;w 0 1JGJa os !erntorzos na__o~
!erenc1a _~a!·~ J_\llgamento, salvo os de i d}das punitiyas, prefer,indo proviUé_n- t-a.ndo ~alárlo í~!nilia e;_n -::.::l;.!t,;âo .. ~i.; a.ul~momos e e;_;t~t1.o das que3t9eJ
,habeas cor~u.s e man_dado ~e. ~egu- Cl~~ PI~eventivas_. at~av~s de ~m1a fls- seu f!lhv Rt:t1alo a pa:'i::r .:,e ;,etl'<l'>: c;n1c_as. .
..
•. '
unça._ Ve_r 1 f1<~_ada a ~~poss1b1hda~e cahzaçao ostensl\'a, mdispemavel pam bro do CO!Teni. 2 ano;
: Pr:tlf'lptes e. r~l::todos a ~e~cn_ u-Il.d~ nouna~Izaçao da .atividade econo- que o delito polimorfo pos~a H':' sur~
.
.
. . . ~;·r: dos. u fim c,e que a D2c:araç:w ~l_.l~:
mie~, o_ Jw~, a reque~·m~ent<! do. C~J?E, preendido nos seu~ ;.Wto;, nJ::i:-; t:::oluN'l 474/61 ·-- OdcHno de -t~.:.ncr:.a' L\dt·õe.s ·Unidas. sôbTe a vmo·gH_ ele
determ,mara a su.a .llqmdaçao JUdiCl~l, sos.
:!:..,onte.s, Gnarda. de se:;'J• ::t~l•.~:t, f' L~_9,1 intêpe!JLlfnda aos pcvcs c pais_.., ·:olon~s teimas dQ C~d1go d~._?rocesso Cl~i Ao CADE é conferido o tlir::?~~ J~ ~olicitando saló.t~io-fumilía em i'-:':~~lQUD n;:li<:;, sejf~ aceler~da em <:;~a ~·:J:;:·n·
vil, .a_,. m~"nos ~-u";,a Umao ache ~et, ccmhecer os ba~a~çcs, a contabll:L<ad.e a c:ua J:spô::=:<~. Lyd'.~t. a p;r•:dr ~:.e julho ~ão.
·
..
do_
ll~~ere~se p,lbl.t:o
a sua desRp!o-,ld·o Custe · os d!Vlde~dcs
i, ......
n s ) Ta'GIY Guccles c:Ecretano Gepl'Jaçao
- e fundos
, . de d.,...
o ano em CUl'<::O"
~ ,
_ ~ , ....
;!l :.
•
"
No 41-'7_ 61 __ i\'€'uza Rita Perácio ! 1 rtl.
d ~ _ _,reserva, sem o que na o cumpr . . ra sua
A u~;,pesa com o IJC .. SO!l1 .o c.~I_)E, missão preventi\'a c rcpressn•a. Ad. . . . Of'•,'• .1
L o' 1 t•.
PL-6 i
correra a conta de dotaçoes mcluwa"
-1
. t
_.
l\-!onteliO,
t-Ia
eclS a IVO,
,1
. _
. no
. anexo t.a.
~ p
'd"
.
d
C
1
~ n~I e o ProJe o, co~ .a~SC11lO no ar1.
··tando
licenca
no
têrmos
d·J
REALIZADA
E:\·f
res~ enCla o onse ho 'Igo 146 da Const·tuH;ao Federal a so lCI
s
. art'-':, P..TA DA
D RIWNIAO
L r.zEHBRO
:::m 1!.161
1
de Minisuos no prça~ento d~ União. i'ntcrven<'fw no do~ínio cconõmÍcc. 273, do Regulamento da Secretan<t, a:
r;
E
I.!
•
".
O }od:.~ ~:xec.utlvq e aut9r1zado a Mas ape~as quan~o ~eix~ a atividade partir ?e 24 de novembro do cor:'cn-! .· ..\s d~zes;;ete horas do, clla ,;:etc d~
r:-b.lr c.edJ .. o especial~ ?e ...... ·.·,:.. de cumpnr as determmaçoes do CADE._ Le ano,
I Li.€-.t.emb . . o do ano de m.l_ no\eccnt:b
Cr$ 300.~ü0.000,00 (dezentos mllhoes Sob êsse t·egime de intern:nc:ão pode
Abonou as faltas abr.b:o discrimi- e sessenLa e um, !:la s~úc ·.:·1 COJUI::Só!O
Je_ cruzen·9sl. ya~a oco_rrer as des- tambón ó Juiz ordenar a Üquidação • nadaz, referentes ao mes de d•;zcm- I ti e .Transportes,
Col::Gr.J-.-:a ;ões. e
fl-.:.:.as decor rçnt.::s ao ProJeto._
. da uti•:iclade se v~rificar a impossibi- I bro cO!Tente:
01Jras Públicas, reune-se a Conussão
Pode ser que ao CAD~ nao estcJ_a lidade de normalização de ~eus ne-j_ de Ecla da _ Cunha BrCa, Cftc:í:ü 1 E,xecutin do· Grupo :Jr:,~i:clrr, Ca
~·esei'vado,ro mesmo. des_tmo me_lanc~- I gócios, a menos que n Uniâo enten-1 Le<>-islati\'o PL-7 no dia 12'
\União Interp8.rlamer:_~·~:·, p:esentcs cs
;Ic~ ,da_ ,CO,FAP, p_ols nao. lhe e atn-; da se~ d? interêsse público~' su~ desa- ~ .,d Marilia de 'carvalho Bl:icio Au. ;~r:nhores Deputadr.:s ~·;>,: m:.jno ~:·~~a,
l~mda n.r:ç_ao mampuladma de pr_eço~s, 1 propnacao.
.
I· .. ~
.1 .•
,
• Presidente, Aduhall
Barreto_. .Nc.scn
1
ae aba~tec!mentos, de compra e drstri- 1_
·
.. ~
.üha1 Leg;s.atno,
PL-10, nos d.<ls
. . 3, om~·r 3 Hélio Ca.!Pl H-2li•J Ran!O:-::. e
Jmição de gêneros, a custa de verbas
Algumas po;nstitmçoes mcd_ern~s.j14 e 15;
! ·~el~on :,~ ,...Ó!,.
a·~· lnic'"'"CPl-Se os
•
•
fr\bulosas que aguçam a cobiça. o do grupo socialista, ~sam penas dras- 1
r..
; '"' ,
on '--".1 "',,--_0 · -- , , ·"'-' - · da
CADE tem caráter permanente que. ticas contm os de,lltos de natureza~- âe Jose Manoel uomes . .-\Ju •• ~.n,e,1tt:lb~~hvs e l:da ~ aplO.Il~a. a ata
falta àquele organismo. cuja cÜmpo-l'crXmõmica. A Constituição da Repú-jde porteiro, PL-7. no dia 12;
re1..m.:ao antenor. ;t:m segmda o_ s~n~?:
sição é polfti~a e t~'ansitó~ia. Mas os: blica Democrática Alemft, por exem-1--:- de José_ Martins __ d_: ~1.:..we~, Au~, ~">·cs_l_ct;::m~ ct:m.t~ru;_a tpc, J?~r '"·~~!'-.~-
''holdings·• tem tml tentaculos. com! plo,. determina que "todo abuso dOlXlliar de LJ:npeza, P1,~11, nos d!G.S 13, ue tmça .na1~1. ~ n_ao ~~e fm pc::d\fl
podeross.s vf'nt?sas que têp1 vencido • ct!re~t-o de propriecl:ad~ por insta_tu:a-! 14 e 15;
. ~ ~P~';sH::nt:.J.r re.Rt·~:~·Jos ~·o~r~ .?~ _,tn~b~:
muitos obstinao.os e conqmst-ado for-! --~ao do poder cconomiCO, em preJ'.llLO 1
.
.
_ i lhO.., das Delegac.as bra.s~Ienas a GO.l
talezas,..
l do bem-estar geral, acarreta a· .;xpro- 1- de Perola Cardoso R:1uhno, Ofl,. 1 ien.:ncia do Gr~liYJ Interpzxla.'t't't!'. .tr
Conclusão
~ priaç5.v, sem indenização e a naz:io- cial Bibliotecário, PL-6, no dia 15:
J Americano. r-ealizada em s~nt~a"~O, a:>
O projeto não contêm excessos, que 11 nallzação dos bens'' (artigo 24, 2). A:~ di> E·:arah Abra{(,--.._ OL':' ~ i.rr,btlii- . Chile, no ent.anto, c~nta POL'!.~l' fa~~c-lo
possam afuguentar os investidores e Constituição do Sarre declura que vo, pL-13. no dia 12.
.
:PC!:. ocasJàO da ptoxu:na ses';;Jç, • r.•sprejudícar o crescimento do pnís.j ''obede,endo às exigências da JUStiça l Secretaria do Senado p.-~dw'al. em 15 sf;;uindv, dá conhccl!Ilent-o ;_;LJs nreApres~nta-se como ~m instru?len~to 1 social, ? Estrrdo deye as~eg-u;-ar por lei' de -dezembro de 1961. Maria do car·· 1 :oente~ ~:1 r~comenda~ao, apr~~·~_1.cl~ pJr
da defesa da econom1a c dos m~eres-, o . conflsco, sem mdemzaçao. de . to~ 1mo .Rcndon 'R. Sarairu Di.;:eto-ra do 1 ~nannn:ctaoe _Pela _11 Com~~e1;u,~ do
ses·coletivo~. Em tese, nada tenamos dos os lucros de guena" (artigo o0_l,l 0
oal
'
~.:rlllpo or;;:::!l~:tro, DepntaG,.I :l·.nr·11no
a censurar, no P;:o.ieto, quanto ao sis-j Também Constituição do grupo ~ota- . . ess • ·
Bnl.ga, à Presidência _da Uniüv Intertema de rcpre~são que adota, não fôra llitário, como o da 35panh:t, estahe- - - - - · - - · ·- -~-- - · · . ., - ----- parlnmcnt.u·, Ainda con; a p.ün~·r:.. o
a dispo::.ição contida no parágrafo. úni: 1rece que "os atos individuais ou co- - UNIÃO P'JTf:RPARLAME"~TAR
seuhor Fres1dentc Í!:f•mn:~ que, <::1~
1
1
1 1
co do artigo 6°. que refoge, numa mar~ 1letivos. que, de qualquer 1·orma. prr-!
'vfrtude de o DcpuLr.do Nestor Jcm
cante inc::crência, das linhas _mestras 1 tmbem a norm,~li~ade da__ prodiJ(~O, I
GRUPO rr:tXS:iL~I.tb
1to· l'~mu1 c!do a~ ~'.ldn(,uto p\!rl-:;r,F':': ..
que. s.ob CE"!'e aspecto: o nmte~am ... 1, ou lhe traga ~;>r.e]mzos, ~erao ·:~:1-'::~u~-1
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,
, - ~ , t-:~:·, será nec~-ss .. no procedE!'-~f' rkl•
Estabel~c:o; o menciOnado d1spoG1h-1 rades como ttelitos. de lesa-pa-:-c';a~. 1
De o.d~~ ~~-,:;.. ullll~l n 1:-'lt~Sldent.;~! cão -do noro tes-J-ureiro elo Gr .1pt>.
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l Na órbit~emocrática, o confu~:co nr-o) convoco a _~ml~S<.O -~xucu lVa {.u , --.;_<'1c9. rc<:chido qi:e na próx1m:, rrun~·,o
. •:ParLgt·r...fÇl único. A~ pe.ssoas; condiz éom_ a sequênc~a dos direit-os Grupo _br.as:Ie~ro ~a. un:~o -Int~]..P,:;tl!~~ ! se ;_e ... iizarJ. a eleiç_ã.'J par::t n )'<.;:eci.i-:J
flstcas, cs diretores c ge1entes das: fundamentaJs que configuram o con-lmenr.a~ pala. -IUL .leum_,_o, n 1· a,jza~ , cargo ser.do t.~·:'ilc.ot-os n.:. ~"nhores
pe~so::ts jut:!dic~s. que p~ss~am en:-l ceito que temos de be1:n estar sJcitt:. -se qu~nta-felr~, d1a 22 d~~cc~r,~r:t·;, ~-~' :::~:H!.c,lcr R :.ti c~u 1 :ci 1 - 0 t- p····:;·Jt<.:d.O'i
presas ~era~ c~\'Jl e_ cinnmalmei.-~A constituição brasilen·a, ~o _e~tabe-.1L,h.mas: "'na Sala fa ,,c~..;n~ 15 : 10 ., ~~ · 3-e"fiSmt:l~~o Ancu·.a:l2. ,}í('!·orr' L2:1J-',
te , J·cspons~vçis pelos abu~os_ do Iecer a nossa ordem economiCa, ba- 'l\:·-nspm t~s "~a C;l:~!:La ~os 1 ::L~~ l{cl:::'Jl! OrGc::;n~ e B:~nto Gon-;:alv~.
poa~t' econo:mco por elas ptatica- seou-a na liberdade de iniciativa e 1I t~aos:-o- 1~-·t La. .. ary Gue.(.eg~
... e- p:-~·adg, n!;>is tw.-;·en1-~ <! fl:u:F. Encr~'ra~
dos':,·
-~·, 11 - 0
. ,.,_\empreendimento, condicicnada à \'a .. ICJetau GeJnl.
i.-se a ·r:Jnni:io ns "(1-~:--{·r.'::·,:;;- l1o:·:-1s e
Tal d:~Sl;JO~I·_l~_o ~ 0 s~ C!Jt'paaec{;l !_çdzacão do traba1ho e à justil}a S')Acham-se abe1·ts.s, até quart:t·f~l:'<::, l trjntJ.. mi~1ntc.:; e. IJJ.r::t cor.:itar, cu
com. a ,?;s~;em~ lc_a 0
~ roJe o, c;~_j cia1. O Pl'ojeto enf est-udo, ao Jixnr as -dia 21 do ccrr~nte. com o SeC'.'2-t-:.h'!O i tl. La:r::.r?J q <«.:_d::J: l:wre! a Pl'f!:>~nte
c~n?J-de."" t~·~l,~tos · ~c~e;~~gs p~~u~ai _l dade econômica seja exercida sem \ Gerà.l do Grupo- brasileiro d:-1: Unmc \ata 4.'-l~ C:~pOlG ae li c; a c np~·ovalla ~erá
goc~~ ~on Iat ~o a t·vidade econômica'·!
aQu<·o.s ~-~~
que pertmbem
a paz .social
para assinada pelo s~nlwr Pre:.ude-n~e.
~;Pl'~lcaos p~a a1
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